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2 Om samråd
2.1 SAMRÅDETS SYFTE
I Plan- och bygglagen står att kommunen ska genomföra samråd 
när planer och miljökonsekvensbeskrivningar tas fram. Det 
står att samråd ska ske ”med berörd länsstyrelse, kommuner, 
myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse 
av planen”. Genom att samråda med andra kan politikernas 
underlag för beslut bli bättre och fler människor får möjlighet 
att tidigt få insyn och kunna påverka. I samrådsredogörelsen 
redovisas de synpunkter som kommit in och hur de ska tas 
omhand.
Även när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för 
planer finns lagstiftning om samrådsförfarandet (Miljöbalken 6 
kap). Innan MKB:ns omfattning bestäms ska ett tidigt samråd 
ske om detta med berörd länsstyrelse. 
Samråd och information har hållits med Länsstyrelsen i 
Västernorrland vid möten den 8 oktober 2009, 17 februari 
2010 samt 25 november 2010. Länsstyrelsen lämnade den 9 
december 2009 skriftligt godkännande av avgränsningen för 
planens MKB. 
MKB:n ska göras tillgänglig för berörda kommuner, myndig-
heter och allmänheten som ska ges möjlighet att yttra sig. 
Synpunkter från samrådet ska beaktas innan planen antas. 

2.2 SAMRÅD FÖR DENNA PLAN
Den 14 mars 2011 beslutade Sundsvalls kommunstyrelse att 
planförslaget med tillhörande MKB skulle gå ut på samråd 
under perioden 23 mars 2011 – 23 maj 2011. 
Planförslaget har funnits tillgängligt i sin helhet på 
Sundsvalls Kommuns hemsida samt i pappersformat på 
Stadsbyggnadskontoret. Cirka 140 personer och instanser 
har fått planhandling samt MKB på remiss för yttrande 
respektive för kännedom. Ett offentligt möte genomfördes den 
5 april 2011 för att ge intresserade och berörda möjlighet till 
information och dialog. Annonsering med information om 
samrådet samt inbjudan till offentligt möte skedde i Sundsvalls 
Tidning, Dagbladet och Sundsvalls Nyheter.
Trafikverket (dåvarande Banverket) och Sundsvalls kommun har 
sedan 2006 en gemensam styrgrupp för planering och samsyn 
gällande resecentrum och järnvägen genom staden. Under 2009 
har Länstrafiken Västernorrland, Jernhusen samt dåvarande 
Vägverket tillkommit som samarbetspartners i planeringen av 
resecentrum. Arbetet med fördjupad översiktsplan samspelar 
nära med detta arbete.

1 Bakgrund
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. I arbetet med översiktsplanen ingår 
att utvärdera och jämföra olika sätt att uppnå det. Här lägger 
vi  grunden inför kommande detaljplanering av ett nytt 
resecentrum. I planen visar vi att det är viktigt att åtgärda 
järnvägen genom Sundsvall.
Resecentrum ska underlätta för dem som reser. Enklare byten 
mellan tåg, bussar, cyklister, bilister och de som går till fots gör 
resan smidigare. Bättre vägar för gång och cykel mellan centrum 
och järnvägsstationen ger en tydligare stad. 
Stadsförnyelse är drivkraften bakom planförslaget och 
Stadsvision Sundsvall genomsyrar planen. Centrala Sundsvall 
ska fortsätta att utvecklas som en tät och attraktiv innerstad 
med bostäder, handel, kontor, service i direkt anslutning till den 
centrala stenstaden. Förslaget möjliggör en stor komplettering 
av centralt belägna bostäder.
Att sänka ned järnvägen öppnar för dessa nya möjligheter i hela 
planområdet, men det ger också många svåra frågor att ta hand 
om, inte minst under byggtiden. 
I denna samrådsredogörelse kan du läsa de synpunkter som 
kommit in efter att planens första version skickats ut. Här 
redovisas även hur dessa synpunkter har tagits om hand i den 
fortsatta planeringen.
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3 Synpunkter på 
planhandlingen
3.1 INKOMNA YTTRANDEN
Under samrådsstiden har 25 st yttranden kommit in. Alla 
yttranden finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.
•	 Koncernstaben, avd för verksamhetsutveckling
•	 Stadsbyggnadsnämnden
•	 Miljönämnden
•	 Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå
•	 Sundsvall Energi AB
•	 Sundsvall Energi Elnät + Fjärrvärme AB
•	 MittSverige Vatten AB
•	 Sundsvall Logistikpark AB
•	 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
•	 SGI
•	 SGU
•	 Trafikverket
•	 Försvarsmakten
•	 Polismyndigheten i Västernorrlands län
•	 Ånge kommun
•	 Hudiksvalls kommun
•	 Centerpartiet
•	 Svensk Handel Västernorrland, Norrporten, Norrvidden
•	 TeliaSonera Skanova
•	 Jernhusen
•	 Janne Hellman
•	 Lotta Johansson, Göran Månsson m fl
•	 Hans Bark, Anders Bergkrantz
Yttrandena redovisas i texten som följer. Efter varje yttrande 
finns kommentarer från planförfattarna. Yttrande, eller del av 
yttrande, som inte givit anledning till kommentar har inte tagits 
med i denna sammanställning. 

3.2.1 Stadsbyggnadsnämnden
…”Arbetet med att skapa ett samlat resecentrum i anslutning 
till Sundsvalls Centralstation kommer att vara en betydande 
arbetsuppgift för stadsbyggnadskontoret under de kommande 
åren.”…

3.2.2 Miljönämnden

…”Resecentrums betydelse för regionens utveckling
Resecentrum för Sundsvall är av central betydelse för Sundsvalls 
utveckling och arbetsmarknad. Större arbetsregioner genom 
förbättrade transportmöjligheter ger regionen möjlighet att 
växa och skapa bättre utvecklingsmöjligheter för regionens 
medborgare. En timmas restid i vardera riktningen är det 
maximala som de flesta kan tänka sig att pendla till arbetet. 
Sundsvalls arbetsmarknadsområde sträcker sig i första hand 
från Hudiksvall i söder, Ånge i väster och Härnösand - 
Kramfors i norr. Ju bättre kommunikationerna är, desto större 
kan arbetsmarknadsområdet bli. Det har betydelse för såväl 
möjligheten att finna ett arbete som passar ens kompetens som 
för möjligheterna att välja boendemiljö. 
Men för att de resorna inte ska motverka hållbar utveckling 
och tillväxt samt öka klimatpåverkan måste resandet ske med 
kollektiva transportmedel och med perspektivet ”hela-resan” i 
planeringen så att byten mellan olika trafikslag underlättas. Inte 
minst är detta viktigt ur jämställdhetssynpunkt och för barnens 
behov av närvarande föräldrar. Forskningen visar att det framför 
allt är kvinnorna som får välja mellan ett mindre utbud av 
arbetsplatser och arbeta nära hemmet i stället för att ta vara på 
de karriärmöjligheter som finns om de skulle vilja resa längre till 
arbetet. Kommunen har här en viktig roll i att underlätta och 
dessa grundtankar bör vara grundläggande för arbetet med nytt 
resecentrum. 

Trafikkonsekvenser
Av planförslaget framgår att de planerade ökningarna av 
tågtrafik genom centrala Sundsvall maximalt blir 1-2 tåg per 
timme (i dag rör det sig om 2-4 tåg under maxtimmen). I det 
mest troliga scenariot sker ca 5 tågpassager maximalt per timme. 
Att inte ökningen blir större beror på de kapacitetsproblem 
som Ostkustbanan har. Miljökontoret vill dock betona de 
stora osäkerheter som finns i dessa antaganden. Det finns 
stora förhoppningar om att godstrafiken ska byggas ut för att 
minska gods på bil. På längre sikt med planerat dubbelspår 
efter ostkustbanan är sannolikheten stor att trafikering genom 
Sundsvall kommer att öka kraftigt.  
De föreslagna åtgärderna i skede 2 med en ny västlig 
förbindelse och en nedgrävd järnväg är därför nödvändiga 
på sikt. Enligt planförslaget sker de största förbättringarna 
för trafiken i centrala Sundsvall när en ny västlig förbindelse 
anlagts. Det bör i kommande utställningsförslag ännu tydligare 
framgå hur nödvändig denna förbindelse är för att förebygga 
framtida trafikproblem i centrum och därmed också minska 
miljöstörningarna från trafiken.

Resecentrum och busstrafiken
Avsikten med ett nytt resecentrum är bl a att det ska underlätta 
byten mellan olika trafikslag. I planförslaget antar man att 
många kommer att byta mellan tåg och buss. Ungefär 800 
personer per dygn antas byta mellan lokalbuss och tåg medan ca 
300 personer kommer att byta mellan regionbuss och tåg. 
Till en början kommer inte stadsbussarna att stanna intill 
resecentrumet utan närmaste hållplats blir på Köpmangatan. 
Gångtunneln mellan Köpmangatan från järnvägsstationen 
upplevs av många som otrygg. Det är bra om det upplevs 
enkelt att hitta och är nära till bussen. Därför måste åtgärder 
genomföras i ett tidigt skede för att förbättra gångförbindelserna 
mellan Köpmangatans busshållplats och resecentrum. Att ta 
bussen till och från stationen måste upplevas enkelt och tryggt. 
På sikt kommer Njurundabussarna att dras om och kommer att 
kunna ha en hållplats vid resecentrum.
Svagheten med det nya förslaget till resecentrum är att det i 
första hand byggs för att förbättra för byten mellan regionbuss 
och tåg. När det gäller byte mellan lokalbuss och regionbuss 
innebär förslaget en försämring jämfört med nuläget. 
För att bedöma hur resecentrum ska fungera i ett 
transportsystem med effektiva bytespunkter är det nödvändigt 
med ett större perspektiv på kollektivtrafiken än vad som lämnas 
i planförslaget. Med en översiktlig karta över hur systemet med 
bytespunkter kommer att fungera över hela centrumområdet 
blir det tydligt om en tänkt resenär i de olika stadsdelarna kan 
byta mellan lokalbuss, regionbuss och tåg utan större problem.  
Det blir då också lättare att föreslå åtgärder för att förbättra 
övergången mellan olika transportslag. Till exempel skulle linje 
ett som inte angör järnvägsstationen istället kunna angöra den 
planerade västra stationen. 
Det är mycket angeläget att regionbussarna ansluter till 
lokalbussarna exempelvis genom en rutt Köpmangatan – 
Esplananden – Navet. Den som bor i Bergsåker ska enkelt 
kunna byta till buss eller tåg till Härnösand och den som bor i 
Njurunda ska kunna ta lokalbussen till sitt arbete på Alnö. Om 
inte dessa byten fungerar kommer dessa resor istället att ske med 
bil.
Det blir nödvändigt med många olika åtgärder för att förenkla 
för byten mellan lokalbuss, regionbuss och tåg och detta behöver 
utvecklas mer i planförslaget. Utveckla vilken roll den västra 
stationen kan ha för att underlätta byten och samverkan mellan 
de olika trafikslagen. En möjlig förbättring för luftsituationen på 
Köpmangatan och som också ger bättre framkomlighet för buss, 
cykel och fotgängare, är att stänga av Köpmangatan för biltrafik 
mellan Esplanaden och Parkgatan.
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Ett förslag värt att överväga är att förlänga perrongerna över 
Parkgatan för att förenkla för gående att röra sig in mot staden 
och göra det möjligt för vissa regionala tåg att stanna i ett läge 
närmare centrum och lokalbuss. Denna förlängning behöver 
också ha hög prioritet ur trygghetssynpunkt – se vidare nedan.

Luftföroreningar
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det finns risk 
för överskridande av miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i 
planområdet. Beräkningar som miljökontoret utfört och som 
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) visar på sådana 
överskridanden intill Köpmangatan. Detta har nu bekräftats 
med mätningar som miljökontoret utfört intill Köpmangatan 
under 2011. Överskridandet kommer att rapporteras till 
Naturvårdsverket som kommer att få ta ställning till om det 
finns ett behov av ett åtgärdsprogram för att minska nivåerna i 
Sundsvalls centrum. 
Överskridandena kan påverka utvecklingen i området så att 
åtgärder för att minska trafiken efter större trafikerade gator i 
centrum, speciellt Köpmangatan och Skolhusallén, blir ännu 
mer nödvändiga. Bron över Sundsvallsfjärden och den då 
minskade trafiken efter E4 genom centrum skapar här nya 
möjligheter. Köpmangatan kan prioriteras för kollektivtrafik 
för att minska luftföroreningar och även trafikbuller. Behovet 
av att byta ut äldre bussar mot modernare med mindre utsläpp 
kommer dessutom att öka ännu mer.  

Gång- och cykelvägar
Planförslaget betonar vikten av bra gång- och cykelstråk från 
alla kringliggande stadsdelar. Här vill miljökontoret särskilt 
framhålla följande:
•	 Den i förslaget skissade förbindelsen från Björneborgsgatan 

över järnvägen och vidare ner i hamnområdet är nödvändig 
för att minska barriäreffekterna och förbättra kontakten 
mellan de södra stadsdelarna och järnvägen/hamnområdet. 
En förbindelse längre österut mellan Greveparken och en 
framtida park inom området Södra kajen kommer också 
att vara önskvärd i ett längre perspektiv även om detta är 
utanför planområdet. 

•	 I Trafikverkets aktuella planering kommer vi att få vänta 
länge på en nedgrävning av järnvägen. Det kommer 
därför under lång tid framöver vara viktigt med andra 
åtgärder för att förbättra för gående och cyklister att 
röra sig över järnvägen. I dagsläget är det inte aktuellt 
med gång/cykelbroar över järnvägen men planförslaget 
behöver överväga om det finns viktiga stråk där det kan 
bli nödvändigt med sådana broar. Se vidare avsnittet om 
Trygghet och tillgänglighet

Tillgänglighet och trygghet
Stor omsorg måste läggas på att i detaljplaneringen åstadkomma 
att miljöerna kring resecentrum känns tryggt. Det ska vara 
tryggt att vistas i resecentrats olika miljöer och lätt att röra sig 
till fots och med cykel till och från resecentrum. Gångtunnlarna 
mellan nuvarande stationsområdet och Strandgatan, 
Köpmangatan och Parkgatan är en otrygg miljö idag. Detta 
trots att kommunen har arbetat med att göra miljön trevligare. 
Miljöer med tunnlar är otrygga, det kan vara svårt att bygga 
bort problemen. Det är därför angeläget att förslaget med en 
gång- och cykelbro parallellt med järnvägspåren över Parkgatan 
genomförs i ett tidigt skede.
Barn, äldre och funktionshindrade har stora krav på den 
fysiska miljöns utformning för att känna trygghet. Det handlar 
om att arbeta med nivåskillnader, belysning, skyltning och 
ledstråk. Inbjudande grönytor som utformas så att tryggheten 
inte försämras är viktiga. En lekpark, tillgänglig även för 
funktionshindrade kan vara värdefull för vissa grupper av 
resenärer.

Visningsanläggning
Resecentrum kommer att vara en viktig byggnad i ett regionalt 
perspektiv. Många sundsvallsbor men också många från 
kringliggande orter kommer att passera här.  Vad besökare får se 
och uppleva här kommer att vara viktigt och byggnaden kan visa 
upp kommunen och företag. Det finns flera regionala initiativ 
till att arbeta för hållbara miljövänliga lösningar för företagande 
och boende. Clean Tech Region marknadsför gröna lösningar 
från Västernorrland och Jämtland runt om i världen. Cleantech 
Demonstration Arena satsar på en gemensam visningsplats på 
internet där man visar upp vad regionen kan erbjuda när det 
gäller miljöteknik. Green Highway och BioFuel Region är andra 
framgångsrika demonstrationsprojekt. 
Att låta resecentrum bli en byggnad som innehåller modern 
spännande miljöteknik är en utmaning. Tekniken kan både 
byggas in i byggnaden som t ex gjorts när det gäller Midlanda 
flygplats med sina levande filter för ventilation, men kan också 
visas i montrar eller mindre utställningar. 

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. 
I kommande detaljplaner måste problematiken med förorenade 
områden belysas ytterligare och utredas för att visa om det är 
möj ligt att exploatera i enlighet med föreslagen plan. Eventuella 
markarbeten inom planområdet bör föregås av grundliga 
utredningar.

Man bör redan nu överväga att göra en översiktlig historisk 
beskrivning över de förorenade områden som planen berör. 
Till den bilden kommer sedan problemet med polyaromatiska 
kolväten (PAH) i ytliga marklager som sannolikt finns inom 
hela planområdet, men kanske framförallt i den östra delen.
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.  
Många av de förorenade markområdena kan innehålla förorenat 
grundvatten. 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. I MBK sidan 47 under avsnittet Grundvatten 
anges att planen kan påverka såväl den övre som nedre 
grundvattenakvifären. Risken för mobilisering och påträffande 
av grundvattenföroreningar bör också beskrivas. Planen bör 
också ta upp risken med att markföroreningar kan byggas in.

Dagvatten
Det kommer att vara svårt att bygga för ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Istället får man i 
detaljplaneringen ge principlösningar för hur dagvatten ska 
renas och utjämnas innan det ansluts till dagvattenledningar i 
området. 

Västra länkens intrång i Sidsjöbäcken
Västra länken har diskuterats under flera års tid. Det pågick 
ett samråd över en detaljplan som avslutades i februari 2008. 
Miljönämndens senaste yttrande är daterat till 15 februari 
2008 § 12. Västra länken är betydelsefull för att minska 
trafikproblemen i de mer centrala delarna av staden.
Västra länkens stora nackdel är det intrång som vägen gör i 
Sidsjöbäckens raviner. Sidsjöbäcken med sina frodiga raviner är 
betydelsefull och utgör ett grönstråk tvärs igenom tätorten som 
förbinder grönstrukturen i norr med de södra delarna i riktning 
mot Sidsjön och Ljungan. Sidsjöbäcken är viktig för vandrande 
havsöring, utsläpp av renat dagvatten ska undvikas och istället 
ledas till Selångersån. 
De synpunkter som miljönämnden hade 2008 är fortfarande 
aktuella och viktiga att beakta i det fortsatta arbetet. De kan 
sammanfattas:
•	 Undersök och redovisa möjligheten att anlägga en stödmur 

med bullerskärm i sektionen mot parkområdet i söder för att 
minska intrånget
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•	 Inte sänka Sidsjöbäckens ravinkant i anslutning till södra 
entrétorget 

•	 Skapa en fin parkmiljö kring stationen och i bäckkroken 
samt i övrigt bevara bäckens skuggzoner

•	 Utreda och redovisa bullerskyddsåtgärder i anslutning 
till framför allt cirkulationsplatsen i söder och 
exploateringsområdet norr om Selångersån 

•	 Utreda risk för skred och höga flöden ytterligare och 
redovisa åtgärdsförslag

•	 Noga belysa hur kollektivtrafiken optimeras i området
•	  För att vandringsleden utmed Selångersån ska få en bra 

start är det nödvändigt att den nya vägen får en fin och 
trygg underfart för gång- och cykeltrafik alldeles söder om 
Selångersån. Det finns risk för att underfarten blir låg och 
smal om man inte lägger ner ett omsorgsfullt arbete på 
utformningen.

•	  Sidsjöbäckens mynning är idag kulverterad. Att ersätta 
kulverteringen med en brolösning är ett bra förslag som 
miljönämnden stödjer. 

Miljönämndens beslut
att framföra att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids 
intill planområdet under 2011 och att åtgärder för att minska 
nivåerna behöver diskuteras i kommande detaljplanering.
att framföra att de föreslagna åtgärderna i skede 2 med en ny 
västlig förbindelse och en nedgrävd järnväg är nödvändiga på 
sikt för att förebygga framtida trafikproblem i centrum och 
därmed också minska miljöstörningarna från trafiken.
att planförslaget inte är komplett i ett viktigt avseende. Därför 
föreslår nämnden att planförslaget kompletteras med åtgärder 
som förenklar byten mellan lokalbuss, regionbuss och tåg. 
Utveckla även vilken roll den västra stationen kan ha.
att föreslå att planförslaget utreder åtgärder som prioriterar 
busstrafiken till och från resecentrum Parkgatan via 
Köpmangatan. 
att betona att det är nödvändigt i ett tidigt skede att förbättra 
gångförbindelserna mellan Köpmangatans busshållplats och 
resecentrum utifrån tillgänglighet och trygghet.
att föreslå att planförslaget vidareutvecklar problematiken och 
möjligheterna som förekomsten av förorenade områden innebär.
att framföra vikten av att miljönämndens yttrande över Västra 
länkens utformning 15 februari 2008 § 12 beaktas. ”

KOMMENTARER PÅ MILJÖNÄMNDENS YTTRANDE

1. Med Trafikverkets hjälp förtydliga prognoserna för antalet tågpas-
sager genom staden (planhandl. sid 49) 

2. Förenkla förståelsen av trafikkonsekvenser med och utan västra 
länken med hjälp av kartor och illustrationer (planhandl. sid 40).

3. Skärpa formuleringen av riktlinjer för GC-passage under Parkga-
tan (planhandl. sid 33).

4-5. Utställningshandlingen kompletteras med karta över förslag till 
framtida busslinjer, inkl dem som passerar station Mittuniversitetet. I 
denna karta ska framgå hur systemet med bytespunkter kan fungera 
över hela staden och vilka åtgärder som behöver tas för att förenkla 
för byten mellan transportslag (planhandl. sid 41).

6. Möjligheten att eventuellt angöra med någon perrongända väster 
om Parkgatan ses över inför utställningshandlingen. 

7. Åtgärdsprogram för luftföroreningar hanteras ej i FÖP:en.

8. Betona vikten av  GC-passage över bangården via RC (planhandl. 
sid 33).

9. Ta upp idén att utforma resecentrum som en visiningsanläggning 
för grön teknik (planhandl. sid 26-27).

10. Komplettera med karta över troliga förorenade områden. 

3.2.3 Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå
”Vid ett projekt av denna storlek påverkas räddningstjänstens 
insatsförmåga. Begränsning av framkomligheten i området 
påverkar räddningstjänstens insatstider negativt, således 
är det ytterst viktigt att framkomligheten för samtliga 
blåljusorganisationer under byggtiden ej påverkas nämnvärt.
För att minska eventuella störningar är det viktigt att 
räddningstjänsten får ta del av alla beslut som påverkar dem, för 
att få till en effektiv insatsplanering är det viktigt att man blir 
informerad om eventuella störningar i framkomligheten i ett så 
tidigt skede som möjligt.
Föreslagen etablering av resecentrum i anslutning till nuvarande 
järnvägsstation är i dagsläget ej förenligt med en hållbar 
samhällsutveckling ur ett riskperspektiv. I dagsläget transporteras 
betydande mängder farligt gods längs E4 samt befintlig järnväg. 
Båda dessa transportleder är utpekade transportleder för farligt 
gods. Till detta kommer den rangering av farligt gods vilket 
pågår vid kombiterminalen i anslutning till området. Att 
centrera transportslagen för persontransport i direkt närhet av 
ovanstående riskobjekt är ej att föredra. De risker ett sådant 
förslag medför måste analyseras vidare i planprocessen.
Förslaget gällande behovet av reducerad bomfällningstid i syfte 
att minska trafikstörningarna till följd av det ökade antalet 
bomfällningar är förkastligt ur ett riskperspektiv.”

KOMMENTARER  PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTENS YTTRANDE

1. Räddningstjänsten ska fortsatt vara involverade i planeringen för 
att aktivt kunna bidra till att minska störningar under byggtiden.

2. Farligt gods som idag körs på E4:an kommer att ledas över nya 
bron när den står klar. Resecentrum kommer inte att färdigställas 
före broinvigningen. 

3. Antalet tågresenärer kommer i och med Botniatrafiken att öka 
oavsett genomförandet av resecentrumprojektet. De risker som 
kombiterminalverksamheten innebär måste naturligtvis hanteras  för 
dessa resenärer likväl som för det tillskott av bussresenärer som 
tillkommer i och med resecentrumprojektet. 

För att ytterligare minska riskerna kring resecentrum önskar 
kommunen på sikt minska antalet transporter av farligt gods genom 
centrala staden. Sundsvalls kommun arbetar via sitt bolag Sundsvall 
Logistikpark för att kombiterminalverksamheten ska kunna samord-
nas i anslutning till Sundsvalls hamn. 

4. Omformulera skrivningen (planhandl. sid 49).
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3.2.4 Sundsvall Energi AB

Skede 1: Resecentrumutbyggnad
Fjärrvärmeledningen på norra sidan av Landsvägsallén utgör 
huvudmatning till industrifastigheterna längs Kolvägen. 
Ledningen kan även försörja utbyggnaden av Södra Kajen och 
ett nytt resecentrum med fjärrvärme.

Skede 2: Nedsänkt järnväg
Fjärrvärmeledningar: Lång profil, Västra Allén till 
Esplanaden

De ledningar som korsar järnvägen i Fredsgatan och Dalgatan 
utgör huvudmatning för fjärrvärmekunderna söder om 
järnvägen från Nacksta till Skönsmon och vidare till Bredsand. 
Provisoriska ledningar måste försörja dessa delar under tiden 
vid anläggning av ny järnväg. Permanenta korsningar med 
järnvägen kan leda till att helt nya sträckningar krävs för 
fjärrvärmeledningarna. 
Fjärrvärmeledning till kv. Tystnaden behöver delvis byggas om.
Fjärrvärmeledningar: Kort profil, Floragatan till Esplanaden

Den ledning som korsar järnvägen i Fredsgatan utgör en av tre 
huvudmatningar för fjärrvärmekunderna söder om järnvägen 
från Nacksta till Skönsmon och vidare till Bredsand. En 
provisorisk ledning måste försörja dessa delar under tiden vid 
anläggning av ny järnväg. Permanent korsning med järnvägen 
kan leda till att helt ny sträckning krävs för fjärrvärmeledningen.
Ett provisoriskt järnvägsspår på Södra Järnvägsgatan kan komma 
att försvåra åtkomligheten vid underhållsåtgärder på befintliga 
fjärrvärmeledningar.

Gasverkstomten:
Senaste tidpunkt for försäljning av Gasverkstomten till 
SundsvalIs kommun bör vara vid sänkning av järnvägen.
Informationen förs i tillämpliga delar in i utställningshandlingen.

3.2.5 Sundsvall Energi Elnät + Fjärrvärme AB

Befintliga anläggningar Norra Järnvägsgatan 1
Som vi nämnt i förarbetena har vi viktiga anläggningar på 
tomten där Sundsvall Energi är beläget, Norra järnvägsgatan 1. 
E1nät har en stor transformatorstation som försörjer en stor del 
av sydöstra Stenstan med ström. ServaNet har två server- och 
växelhallar for bredbandsverksamheten i Sundsvall som är reserv 
för varandra och med full reservkraft. En av dessa är belägen i 
källaren på annexet till SEAB:s kontor. Båda dessa anläggningar 
är mycket komplexa och kostsamma att flytta eller ersätta. 
FÖP:en bör ta hänsyn till dessa anläggningar och ytor/lokaler 
måste avsättas inom befintliga anläggningars närområde.

Nedgrävningen
Längs norra och södra Järnvägsgatan har både Sundsvall Elnät 
och ServaNet ledningsstråk förlagda. Ett flertal ledningsstråk 
korsar också sträckan som planeras grävas ner. Här måste 
vi tillsammans med övriga ledningsdragande enheter och 
stadsbyggnadskontoret hitta lämpliga nya stråk för ledningar 
som är kostnadseffektiva och hållbara långsiktigt. Alla arbeten 
kring nedsänkningen kommer också att ställa stora krav på att 
upprätthålla driften med god kvalitet. Provisoriska ledningar 
som både förläggs längs med nedgrävningssträckan och som 
korsar den kommer att bli vanliga och nödvändiga.

Västra länken
De västra delarna av planen berör Elnät så till vida att en av våra 
stationer kommer i vägen för bron över Selångersån på norra 
sidan. Här behöver vi ny markyta för ny stationsplats.

Resecentrum
I området for resecentrat är infrastrukturen för el och bredband 
dåligt utbyggt. Detta kan förklaras med att SJ historiskt har 
levererat el och kommunikation till egen verksamhet. Inom 
detta område förutsätter vi att det kommer att avsättas ytor/
utrymmen for både el- och bredbandsförsörjning med avseende 
på stationer, noder och kabelstråk.

Kostnader
Vi förutsätter att kostnaderna för förändringarna som uppstår 
på våra anläggningar med anledning av de projekt som FÖP:en 
omfattar kommer att regleras i enlighet med gällande markavtal. 
Under kommunens förstudiearbete 2009 lämnade vi in kalkyler 
för våra kostnader i samband med rubricerade projekt. Dessa 
gäller fortfarande och vi vill referera till dessa även i detta 
yttrande. Se ”Uppskattning av kostnader för Sänkning av 
järnvägen och nytt resecentrum” från 2009-02-24 som har 
skickats in tidigare.

Tidigt planeringsarbete
Med hänvisning till det goda samarbetet kring E4 bygget 
förutsätter vi ett fortsatt gott samarbete där Elnät och Servanet 
får möjlighet att delta i detaljplaneringsarbetet i ett så tidigt 
skede som möjligt.

KOMMENTARER PÅ S-VALL ENERGI ELNÄTS YTTRANDE 

1. Anläggningar Norra Järnvägsgatan 1 berörs ej i etapp 1. 

2. Ytor/utrymmen för stationer, noder och kabelstråk får ytterligare 
bevakas i detaljplaneringen.

3. Kostnader regleras i det skede det blir aktuellt.

3.2.6 MittSverige Vatten AB

Allmänt
Ledningssystemet i centrala Sundsvall är uppbyggt med 
avlopps- och dagvattenledningar från södra och centrala 
delarna i staden som samlar upp avlopp och dagvatten i 
uppsamlingsledningar. Avloppet leds till avloppsreningsverket 
via Regnbågen, ett avloppsmagasin i Norra berget och dagvatten 
leds till Sidsjöbäcken och till Sundsvallsbukten. Dricksvattnet 
i Sundsvall kommer via huvudledningar från någon av de tre 
grundvattentäkter Grönsta, Wifsta och Nolby. Huvudledningar 
leder dricksvattnet till olika områden i kommunen och de 
utgör viktig förbindelse mellan vattentäkterna då de ingår i en 
reservvattenstrategi som benämns ”Ringen”. Det är framförallt 
ledningar som nämnts ovan som korsar järnvägen eller berörs av 
Västra länken, uppsamlingsledningar för avlopp och dagvatten 
samt huvudledningar för vatten. Befintliga ledningar som finns 
förlagda parallellt med järnvägen kommer också att påverkas 
av järnvägsutbyggnaden och måste även de beaktas. Det är 
viktigt att man i tidigt skede vid planering och projektering av 
järnvägen med tillhörande resecenter tar hänsyn till befintligt 
va-system då många av berörda ledningarna utgör basen i 
befintliga va-system for de västra delarna. Bjud gärna in till 
tidiga diskussioner med Sundsvall Vatten för att tillsammans 
arbeta för en bra utformning. 

Järnvägslösningar
... Vid genomlysning av järnvägens påverkan på va-systemet 
finns det bl.a. två aspekter att ta hänsyn till: dels hur den 
planerade järnvägens slutgiltiga utformning påverkar va-
systemet och dels hur genomförandefasen med bl.a. provisorisk 
järnväg påverkar va-systemet.

Konsekvenser av järnvägen utbredning 
Det är svårt att göra en exakt bedömning av konsekvensen på 
befintligt ledningssystem då information om järnvägens exakta 
utbredning och mera detaljerad beskrivning av genomförande 
saknas. Kollision med befintliga va-ledningar och järnvägen 
har identifierats vid framförallt fem ledningsstråk som korsar 
järnvägen. Det gäller gatorna; Parkgatan, Nybrogatan, 
Esplanaden, Skolhusallen och Västra Allen (den sista berörs 
ej av den korta profilen). Dessa ledningar består dels av ovan 
nämnda uppsamlingsledningar och huvudvattenledningar och 
dels av distributionsledningar. Samtliga ledningar måste läggas 
om. Omfattning och utformning av detta bör utredas i tidigt 
skede för att möjliggöra samordning av ledningsomläggning 
inom projektet. Ytterligare identifierade riskområden för 
befintliga va-ledningar är de ledningar som ligger parallellt med 
järnvägsspåren. Eftersom järnvägen utgör en barriär även ur 
ett va-tekniskt perspektiv utgör dessa gator viktigt stråk. Det 
är framförallt utmed Södra Järnvägsgatan som många större 
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uppsamlings- och huvudvattenledningar finns. Beroende på 
järnvägens utbredning måste även dessa ledningar åtgärdas. 
Förutom den direkta kollisionsaspekten finns även andra 
faktorer som kan påverka befintliga ledningar, Fördjupande 
utredningar måste utföras för att bedöma stabilitetsrisken for 
omkringliggande ledningar då grundvattennivån sänks i och 
med järnvägens nedsänkning. 

Konsekvenser byggtiden, provisorisk järnväg
I planen finns beskrivet att en provisorisk järnväg i Södra 
Järnvägsgatan planeras. Som nämnts ovan utgör Södra 
Järnvägsgatan en av de viktigare va-stråken i centrala Sundsvall 
då många större uppsamlings- och huvudvattenledningar är 
förlagda i gatan. För att möjliggöra den provisoriska järnvägen 
måste samtliga berörda ledningar åtgärdas, troligtvis innebär 
detta att ledningarna måste läggas om. Fördjupad utredning 
måste genomföras för att identifiera vilka åtgärder som krävs 
för berörda ledningar och hur eventuella provisorium för 
ledningarna kan utformas.

Station Mittuniversitetet - Västra länken
Västra länkens planerade dragning följer ett va-stråk som 
består aven stor uppsamlingsledning för avlopp och ett stråk 
med huvudledning for dricksvatten. Från cirkulationsplats i 
Bergsgatan påverkas dessa ledningar med anslutande ledningar 
och följer sedan vägens sträckning ner till nästa cirkulationsplats 
vid det nya stationsområdet. Dessa ledningar korsar även 
järnvägsspåren vid det nya stationsområdet.
Området som det nya stationsområdet utgör är idag en viktig 
knutpunkt för befintligt va-system. Huvudvattenledningen 
förgrenar sig bl.a. västerut och förser kommunens västliga delar 
med dricksvatten. Till avloppsledningen kommer anslutande 
spillvattenledningar från Nacksta och Mittuniversitetet for att 
ledas vidare mot det stora utjämningsmagasinet Regnbågen 
och avloppsreningsverket. Dessa spillvattenledningar var 
tidigare anslutna till en avloppspumpstation som bräddade ut 
i Selångersån. Sundsvall Vatten genomförde en stor satsning 
1995 får att minska bräddning och belastning på Selångersån 
och byggde ”Regnbågen”. Pumpstationen i detta område 
lades ner och ledningarna anslöts till en 1000 mm kulvert 
som finns för1agd i Selångersån och leder till Regnbågen. 
Det är av stor vikt att de avskärande avloppsledningarna även 
fortsättningsvis ska kunna transportera avloppet med självfall 
till ”Regnbågen”. Förlängningen av Västra länken med bro över 
Selångersån och cirkulationsplats på Västra vägen korsar bl.a. 
ett huvudstråk med va-ledningar som finns förlagda utmed 
befintligt industriområde. Va-stråket består dels av den ovan 
nämnda huvudvattenledningen som går västerut och dels 
av en stor uppsamlingsledning för avlopp som ansluter till 
kulverten i Selångersån och Regnbågen. Det är viktigt att dessa 
ledningar beaktas vid utformningen för överfart av Selångersån. 

Avloppsledningen måste fortsättningsvis kunna transportera 
avloppet med självfall. Innan cirkulationsplatsen vid Västra 
vägen finns också ledningar som berörs, dels från befintliga 
fastigheter utmed Västra vägens båda sidor och dels från 
industriområdet. Samtliga ledningar måste åtgärdas. 

Sammanfattningsvis
Att järnvägen utgör en barriär för övrig infrastruktur är 
känt och för Sundsvall som stad är det viktigt att hitta en 
fungerande lösning när tågtrafiken ökar genom staden. Det 
är många aspekter att ta hänsyn till och det är därför av stor 
vikt att Sundsvall Vatten blir involverad i tidigt skede för att 
möjliggöra samarbete och hitta samordningsvinster. Sundsvall 
Vatten arbetar kontinuerligt med planering och förnyelse av 
va-systemet och det är bra om information gällande järnvägen 
och resecentrum kommuniceras ut for att möjliggöra en 
bättre planering. Det finns några frågeställningar som inte 
berörts i planen som är viktiga ur ett va-perspektiv. Avvattning 
och hantering av dagvatten som uppstår i spårområdet och 
i tunneln bör utredas. Fördjupade studier bör genomföras 
med uppskattning av förväntade flöden och koncentrationer 
samt hur dagvattenrening skall genomföras. Sundsvall Vatten 
har gränsvärden som måste beaktas för vad tillkommande 
avloppsvatten och dagvatten får innehålla. Ytterligare 
frågeställningar som specifika krav på vattenleverans ur 
brandsäkerhetssynpunkt bör också behandlas. 

KOMMENTARER PÅ MITTSVERIGE VATTENS YTTRANDE 

Fördjupade utredningar genomförs i samarbete med Sundsvall 
Vatten i den fortsatta planeringen för att identifiera åtgärder och 
provisorium för ledningar. I planhandlingen förtydligas behov av 
planering för dagvattenavledning.

3.2.7 Sundsvall Logistikpark AB

”Kombiterminal i Sundsvalls hamn
Sundsvall Logistikpark AB planerar att bygga en kombiterminal 
och containerhamn i anslutning till SundsvalIs hamn. 
Anläggningen kommer att bilda ett viktigt transportnav för 
godstrafik och en vara en knutpunkt mellan väg, järnväg och 
sjöfart. Målet är att den ska vara i drift år 2015. ”…

…”Regionperspektivet
Att Sundsvall har en stark stadskärna är avgörande för en 
utveckling av regionen som helhet. Vi ser det som mycket 
positivt att arbetet med Stadsvision Sundsvalls intentioner 
fortsätter. En stark stadskärna innebär att folk kan röra sig 
lätt och det är människan som ska prioriteras. Vi stödjer 
den fördjupade översiktsplanen för resecentrum i Sundsvall 

eftersom det är viktigt att satsa på ökat kollektivt resande. 
Med kombiterminalen i Sundsvalls hamn hoppas vi kunna 
överföra stora delar av den tunga godshanteringen från centrala 
Sundsvall. Detta möjliggör även en reducering av det farliga 
godsflödet genom centrala staden.

Järnvägsutbyggnad/godstransporter
En viktig åtgärd, både för resecentrum och en logistikpark i 
Sundsvalls hamn, är att Bergsåkers- och Malandstrianglarna 
byggs, för att inte belasta resecentrum med onödiga 
godstransporter. 
Sundsvall är en knutpunkt för järnvägen i norra Sverige. Det 
är ytterst angeläget att utveckla ett resecentrum i Sundsvall 
så att de positiva effekterna av Botniabanan och Ådalsbanan, 
samt den i framtiden planerade utbyggnaden av dubbelspår 
på Ostkustbanan söderut och åtgärderna på Mittbanan/
Meråkerbanan kommer till sin rätt.

ERTMS
– Vi vill uppmärksamma utredningen på att Trafikverket 
inför ett nytt signalsystem på Ådalsbanan och Botniabanan, 
men inte på Ostkustbanan söder om Sundsvall. Kan två olika 
signalsystem ha en negativ effekt på tågflödet till och från, samt 
genom Sundsvall? 
Vad som i översiktsplanen även bör beaktas/belysas ytterligare är 
de samlade effekterna på godstransportområdet - för samhället 
i stort och då särskilt för näringslivet - av olika tänkbara 
förändringar i spårområdena runt resecentrum.

Expansion i området
Hur ska det långsiktiga behovet av en tillgänglig, 
kostnadseffektiv, säker och robust godstransportförsörjning 
på järnväg säkras, samtidigt som resecentrum och därtill 
kopplade funktioner - inklusive attraktiva exploateringsområden 
som exempelvis Södra Kajen - ges goda förutsättningar 
för en framtida expansion? Hur hanteringen av farligt 
gods, på främst järnväg, ska ordnas i ett övergripande 
Sundsvallspusselperspektiv, bör även det hanteras ur ett 
resecentrum- och sundsvallscentrumperspektiv.”

KOMMENTARER PÅ S-VALLS LOGISTIKPARKS YTTRANDE

1. Betydelsen av Bergsåkers- och Malandstrianglarna tas upp och 
betonas (planhandl. sid 13).

2. Handlingen kompletteras med skrivning om övergripande hante-
ring av farligt gods i Sundsvallsområdet.
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3.2.8 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen har tagit del av samrådshandlingen gällande 
fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning för 
resecentrum och järnvägen genom Sundsvall.
Det är positivt att Sundsvalls kommun tar fram en fördjupad 
översiktplan som syftar till att Sundsvalls centrum bl a får en 
god koppling mellan olika trafikslag, såsom järnväg, buss, bil, 
gång- och gångvägar.
Stadsvisionen, som relateras till i rubricerad plan, visar på ett 
tydligt sätt Sundsvalls kommuns viljeinriktning när det gäller 
den framtida utvecklingen av staden. 
Länsstyrelsen vill i detta sammanhang informera om ett 
pågående projektet inom ”Bästa resan” som kan ge idéer om 
stationsnära bebyggelse i stationsorter i bl a Västernorrlands län. 
Detta speciella projekt redovisas den 14 juni 2011 inför att en 
slutlig rapport ska upprättas, vilken kommunen förhoppningsvis 
kan använda som underlag i fortsatt diskussion i planeringen.

Länsstyrelsens roll
Översiktsplanen befinner sig i samrådsskedet av 
översiktsplaneprocessen. Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 9 
§ (1987:10) ska Länsstyrelsen under utställningstiden avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av granskningsyttrandet 
ska framgå om 
1. planförslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 
kap. miljöbalken överträds
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap 18 e § första stycket 
miljöbalken
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser
Länsstyrelsen ger här sin syn på bland annat ovanstående för 
att dessa punkter ska kunna arbetas in enligt önskemål till 
utställningsskedet.

Inledning
Ett nytt resecentrum vid nuvarande järnvägsstation skapar 
bra kommunikations- och pendlarlösningar och är av stor 
betydelse för att öka kollektivt resande. En ny regional station 
vid Mittuniversitetet stärker också universitetet, staden och 
regionen. 

Den fördjupade översiktsplanen visar dock inte en funktionell 
och säker lösning för stadens nya resecentrum. Kommunen 
bör överväga att återigen se på områdets förutsättningar 
och hitta en lösning så att bl a nära anslutningar kan ske till 
järnvägsstationen för både regional och lokal kollektivtrafik. 
Planen saknar långsiktig utvecklingsbar lösning för resecentrum. 
Kommunen bör också tydligt visa, på samma sätt som för 
bilparkering, att det finns bra möjlighet till att parkera cyklar 
vid bl a resecentret. Det ska vara lätt att växla mellan olika 
transportsätt; kollektivtrafik, tåg, samt gång och cykel.
Länsstyrelsen saknar beräkning på den trafikalstring och 
parkeringsbehov, utifrån bl a kommande exploateringsprojekt i 
staden, som kan belasta området vid resecentrum. Länsstyrelsen 
anser även att kommunen bör utesluta lösningar där bussar ska 
backa ut från dockningsstation.

Allmänt
Länsstyrelsen anser att planen är rubrikmässigt väl 
strukturerad men själva planen är alltför begränsad. Den 
fördjupade översiktsplanen bör omfatta minst det område 
som påverkas av effekter av förslagen i den fördjupade 
översiktsplanen. Plangränserna i planens västra del bör t ex 
omfatta minst det område som illustreras i planen. Gränserna 
för miljökonsekvensbeskrivningen bör också beskrivas i 
handlingarna. 
Likaså saknas en tydlig redovisning av andra projekt och dess 
tidplaner samt pågående tillståndsgivning enligt miljöbalken, 
t ex detaljplanen för Slakteriet 3 m fl och Kombiterminalen, 
som har betydelse för att belysa helheten i Sundsvalls centrum. 
Länsstyrelsen anser vidare att planen också är för ensidigt 
inställd på två (2) alternativ för banan och som båda innebär 
nedsänkning av järnvägen. 
Länsstyrelsen har yttrat sig i utställd järnvägsutredning ”Järnväg 
genom centrala Sundsvall” daterat den 31 augusti 2003 samt 
i ”reviderad järnvägsutredning – järnväg genom centrala 
Sundsvall”. Länsstyrelsen förordade i det förstnämnda yttrandet 
ett tunnelalternativ.
Länsstyrelsen anser fortfarande att ett ”tunnelalternativ” av 
många skäl är en bra lösning för stadens olika funktioner 
och för att inte skada riksintresset kulturmiljö. Länsstyrelsen 
konstaterar dock att det inte finns ekonomiska möjligheter att i 
nära tid finansiera ett tunnelprojekt. Länsstyrelsen anser därför 
att kommunen bör redovisa vilka viktiga åtgärder som kan 
krävas om inte nedsänkning av järnväg genomförs i nära tid. 
Den fysiska planen för stadens utveckling bör således redovisa 
ett alternativ utan nedsänkning av järnväg, vilket inte motverkar 
den vision som kommunen har med en nedsänkning av banan. 
Det är också då viktigt att visa hur värdena i inom riksintresse 
kulturmiljövård påverkas av föreslagna åtgärder.

Riksintressen 
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen redovisa 
områden som är av riksintresse och ange hur kommunen avser 
att tillgodose riksintressena enligt miljöbalken. Om kommunen 
har en annan uppfattning än staten i fråga om riksintressen ska 
det också framgå i översiktsplanen.
I den fysiska planeringen skall kommunen ta hänsyn till 
nationella och regionala intressen. Område av riksintresse ska 
enligt gällande lagstiftning skyddas mot åtgärder som orsakar 
påtaglig skada på riksintressets värden.
Järnväg

Nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall centrum finns inte 
med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 
vilket innebär att gods- och persontrafik via järnväg kommer 
att ske på befintlig bana under ett antal år framöver. Detta ska 
enligt Länsstyrelsens mening redovisas tydligt i den fördjupade 
översiktsplanen. 
Länsstyrelsen finner, förutom att finansiering av projektet inte 
är löst, att det kan finnas markgeotekniska svårigheter och 
många risker som ska beaktas i processen avseende förslaget om 
nedsänkning av järnväg bl a för farligt gods. 
Banan är av riksintresse och dess kapacitet får inte allvarligt 
begränsas. Länsstyrelsen anser också att den fördjupade 
översiktsplanen bör redovisa framtida utvecklingsområde 
för infrastruktur vid resecentrum eftersom marken i sig är 
begränsad. 
Inom utvecklingsområdena, mellan befintlig E4 och bangård 
samt mellan Björneborgsgatan och bangård, måste kommunen 
säkra mark för lättgodsterminaler, städning av persontåg, 
nattuppställning etc. Behoven av ytor för liknande verksamheter 
ökar dessutom i och med den ökade trafiken en färdig Botnia-/
Ådalsbana och ett eventuellt framtida dubbelspår Gävle-
Sundsvall. Länsstyrelsen anmodar Trafikverket att prioritera 
arbetet med att ta fram den planerade markbehovsplanen, 
där framtida behov av mark kommer att identifieras, vilket 
kommunen ska beakta i den kommande planeringen av 
området.
Länsstyrelsen finner att samråd hållits om ”miljöbedömning 
för nytt resecentrum och nya vägförbindelser – Väst på stan” 
och att samråd skett avseende ny detaljplan för ”Slakteriet 3 m 
fl”, där bl a ny järnvägsstation ingår. Länsstyrelsen har avgivit 
yttranden daterade 29 januari 2007 respektive den 8 februari 
2008. Kommunen bör i tillämpliga delar beakta dessa yttranden 
i kommande plan. 
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Väg

Den trafik som genereras inom området och dess effekter 
på omgivande gator är en viktig fråga att ta hänsyn till. Idag 
uppstår det tidvis stora problem för trafik som ska ta sig från 
järnvägsstationen ut på E4. Detta sker i anslutning till att tåg 
ankommer/avgår från järnvägsstationen. När fjärrbussarna 
flyttas till samma område samt antalet tåg ökar kommer 
trafikmängderna till och från området att bli större. Trots 
att E4-bron kommer att innebära minskad trafik kommer 
trafikmängderna på Landsvägsallén fortsättningsvis att vara 
ganska höga på grund av denna och andra etableringar i 
området.
Dessutom innebär ställningstagandet att E14 förmodligen 
kommer att gå via Landsvägsallén att kraven på den 
funktionalitet som en Europaväg har kommer att vara viktiga. 
Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att det kan vara 
mycket tveksamt att ha busshållplatser utmed Landsvägsallén för 
fjärr-/förortsbussar som förslaget anger. 
Kulturmiljövård

Länsstyrelsen anser att riksintresset för kulturmiljövården 
(område Y 8) definieras genomgående alltför snävt. I planen 
framgår enbart fokus på stenstadskvarteren i stadskärnan. 
Fördjupad översiktsplan bör kompletteras med en beskrivning 
av de värden som finns i hela området. Riksintresseområdet 
är långt vidare än stenstaden och innefattar ett större område 
av centrala Sundsvall. Riksintresset Sundsvall [Y 8] har sin 
utbredning för att visa den historiska utvecklingen som staden 
har genomgått. 
Rutnätsplanen som grundlades på 1600-talet har sina täta 
stenhuskvarter. Påverkan av den nya byggnadsstadgan 
utvecklades under 1800-talet, då även att esplanaden kom till 
och sedermera utvecklades en mer fri bebyggelsestruktur och 
friare kvartersindelning. 
Även bebyggelsen inom riksintresseområdet visar på olika 
utvecklingsskeden i staden. De tätt byggda stenhusen 
i stadskärnan möter det stråk med mer monumentala 
institutionsbyggnader västerut, som vidare övergår till ett 
område med stadsvillor från de första årtiondena på 1900-
talet. Likt i stadskärnan fortsätter de räta kvartersindelningarna 
även över på den södra sidan av järnvägen, där bebyggelsen är 
mer varierad i sin utformning. Det är riksintresset i sin helhet 
som visar på Sundsvalls framväxt och utveckling och det är 
grundförutsättningen för framtida förändringar. 
I planen framgår att utveckling/förtätning kan ske på båda 
sidor av järnvägen. Länsstyrelsen anser att ny exploatering 
inom riksintresseområdet kan ske utifrån att stor hänsyn tas till 
befintliga värden, dvs att inte värdena i riksintresset skadas. 

Säkerhet och Hälsa 
Farligt gods

Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat om en ny riskpolicy 
som innebär riskhantering utifrån en zonindelning av olika 
typer av ny bebyggelse inom 150 meters avstånd från väg 
som är rekommenderade för transporter med farligt gods. 
Länsstyrelsen anser således att den fördjupade översiktsplanen 
ska kompletteras med text avseende ovan samt att riskanalyser 
ska göras avseende vilka åtgärder som krävs för att minska 
skyddsavstånd.
Buller

Buller och vibrationsutredningar ska alltid göras vid 
exploatering av störningskänsliga exploateringar intill järnväg 
och vägar.
Förorenade områden

I och i anslutning till planområdet kan det finnas objekt som 
inte har identifierats som potentiellt förorenade områden. 
Det är därför viktigt att historiska beskrivningar tas fram, 
i den fortsatta fysiska planeringen, i syfte att upptäcka om 
det finns risk för att ett område kan vara förorenat i fortsatt 
planering. I området förekommer också kända förorenade 
områden enligt Länsstyrelsens inventering. De inventerade och 
riskklassade samt de identifierade objekten finns i ett GIS-
skikt som finns hos kommunen från och med slutet av april 
2011 (PotentielltFörorenadeOmråden201103.lyr). Ytterligare 
information om objekten som finns i GIS-skiktet kan finnas hos 
Länsstyrelsen (se bilagt material avseende punkter och namn på 
wordokument som innehåller information).
Gång- och cykel (gc -väg)

En ny gc-väg föreslås parallellt med järnvägen, vilket blir ett 
bra komplement för gående och cyklister för att ta sig mellan 
centrum och resecentret. Inför framtagandet av detaljplan 
måste gc-vägens placering i förhållande till järnvägen diskuteras 
avseende säkerhetsavstånd samt markbehov.
Risker – barnperspektiv mm

I beskrivningen sid 27 framgår att en lekplats planeras mellan 
befintlig stationsbyggnad och järnvägsspåren. Detta förslag bör 
noga övervägas med tanke på säkerhetsrisker. 

Mellankommunala frågor
Ett sammanhållet resecentrum är av stor betydelse för 
funktionaliteten i det samlade kollektivtrafiksystemet och 
för tillvaratagande av regionens resandepotential. Sundsvall 
är en viktig resandenod i Norrland. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör beskriva det i planen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Allmänt sett anser Länsstyrelsen att de geografiska gränserna för 
miljökonsekvensbeskrivning ska beskrivas och omfatta relevanta 
områden avseende föroreningar, grundvatten, kulturmiljö mm.
Grundvatten

En nedsänkning av järnvägen kan innebära att 
grundvattennivåerna förändras. Detta kan påverka byggnaders 
stabilitet. Förändrade grundvattennivåer innebär också 
att grundvattenflöden kan påverkas och ge spridning av 
eventuella föroreningar. Nedsänkningen av järnvägen kan 
dessutom påverka båda grundvattenakvifärerna vilket 
innebär att eventuella föroreningar kan spridas från den övre 
grundvattenakvifären till den undre akvifären. 
Ytterligare alternativ lösning

Som tidigare nämnts så Länsstyrelsen saknar ett tydligt 
alternativ där befintlig sträckning av järnvägsbanan ligger i plan, 
som idag.
Riksintresse kulturmiljö

I miljökonsekvensbeskrivningen begränsas beskrivningen av 
riksintresseområdet till stenstaden. Miljökonsekvensbeskrivning 
bör kompletteras.

Övrigt
Annan lagstiftning – Kulturminneslagen

Länsstyrelsen vill informera om att till byggnadsminnet 
Sundsvalls station hör också det lilla uthuset med 
sammanbindande mur öster om huvudbyggnaden samt 
expeditionshuset och lokstallet på andra sidan spåren. Det 
är också viktigt att det framgår av planen att det finns ett 
tillhörande skyddsområde runt byggnaderna. 
Byggnaderna får bland annat inte rivas eller förändras i 
sin exteriör och inom skyddsområdena får inte ytterligare 
bebyggelse uppföras. Perrongtaken i limträ är statliga 
byggnadsminnen och får inte rivas eller byggas om. 
Sundsvall station är en ovanligt sammanhållen stationsmiljö, 
nationellt sett, genom att så många byggnader finns bevarade. 
De olika byggnadernas enhetliga och särpräglade arkitektur är 
också något unikt. Det är därför viktigt att man arbetar vidare 
med en stor hänsyn till alla byggnader så att de bevaras som en 
helhet. Då ett nytt resecentrum nu planeras anser Länsstyrelsen 
att det är viktigt att förstärka stationsmiljön och renodla det 
unika för platsen.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Zettervalls byggnad ska 
förbli entré och väntsal för tågresenärer, det är viktigt att bära 
med i det fortsatta arbetet med det nya resecentret. Vad som är 
lite oklart i förslaget är om idén är att bygga samman den nya 
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bussterminalen med den befintliga stationsbyggnaden. Det står i 
texten att den ska uppföras i anslutning till. 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det förblir en viss 
luftighet runt stationsbyggnaden så att inte det nya blir allt för 
dominerande och tar över. Den nuvarande stationsbyggnaden 
får inte upplevas för inklämd mellan två höga och slutna 
byggnader. 
Jämställdhet

Länsstyrelsen eftersträvar att ett jämställdhetsperspektiv 
införlivas i planen genom att redovisa för vem planeringen 
sker. För att synliggöra skillnaderna i mäns och kvinnors 
levnadsvillkor kan det vara värdefullt att redovisa könsuppdelad 
statistik. Länsstyrelsen hänvisar annars till ett rapport utgivet 
av Boverket - ”Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk 
planering”.
Det övergripande nationella målet när det gäller funktionalitet 
är att transport¬systemet skall vara jämställt god och trygg för 
män, kvinnor och barn. Mycket statistik finns kring resandet i 
Sundsvall, dock har den inte presenterats könsuppdelad varför 
det inte finns någon enhetlig bild över hur resandet ser ut. I hur 
stor utsträckning målet om ett jämställt transportsystem har 
uppfylls går därmed inte heller att få någon bild över. 
Det är viktigt att planskilda gångförbindelser utformas så att 
kvinnor och män med funktionshinder liksom kvinnor och 
män med barnvagn mm med lätthet kan ta sig till exempelvis 
Resecentrum.
Barn- och äldre- samt funktionshinderperspektiv

God tillgänglighet och orienterbarhet bör vara viktiga kriterier 
kopplade till utvecklingen av det lokala, regionala strukturen, 
inte minst vid resecentrets funktion och utformning. 
Länsstyrelsen önskar att kommunen lyfter de frågorna i 
kommande planering.

KOMMENTARER PÅ LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

1. Synpunkten beaktas bland annat genom att tydligare redovisa 
systemet för bytespunkter i kommande busslinjenät samt genom 
att ytterligare se över resecentrumlösningen i samverkan med 
Trafikverket, Jernhusen och Länstrafiken. 

2. Stycket ”PARKERING” utvecklas ev med karta/illustration över 
cykel-p.

3. Stycket ”BILTRAFIK” utvecklas med tydligare redovisning av 
trafikprognoser från Sundsvalls trafikmodell (planhandl. sid 16).

4. Lösningen med en dockningsstation är framtagen i samråd med 
Länstrafiken som har bedömt det som mest resenärsvänligt och 
modernt. Utformningen är provad och verifierad av bussoperatö-
rens egna chaufförer i ett fullskaletest. En dockningsstation förutsät-
ter att bussarna backar ut ur dockan och att bussplanen är inhägnad 
och avstängd för gående.

5. Området i anslutning till Västra Länken norr om Selångersån 
skrafferas och ringas in som utvecklingsområde  
(planhandl. sid 34).

6. Avgränsningen för MKB förtydligas (planhandl. sid 42).

7. Beskrivningen av angränsande projekt utökas  
(planhandl. sid 13).

8. Det politiska uppdraget har varit att i enlighet med kommunens 
och Trafikverkets avsiktsförklaring (2008-12-15) ta fram en plan 
för nedsänkning av järnvägen. De gemensamma diskussionerna för 
åtgärder i Sundsvall har sedan 2008 behandlat nedsänkning enligt 
profilvarianter som bibehåller bangårdens funktion samtidigt som 
Esplanaden bibehålls i stort obruten. 

Bedömningen är idag att det finns anledning att överväga järnvägs-
lösningar som förbättrar trafik- och störningssituationen i centrala 
Stenstaden relativt snabbt, men som också på sikt tillåter helhetslös-
ningen med en nedsänkning vilken minskar järnvägens barriäreffekt 
och medger förtätning i centrala stadens västra delar.

9. Planhandlingen kompletteras med beskrivning av åtgärder om inte 
nedsänkningen genomförs i nära tid. 

10.Handlingen kompletteras i detta avseende.

11. SGI:s rekommendation att påbörja sättningsmätningar samt 
komplettera antalet observationsrör för grundvatten lyfts upp i pla-
nen. Samtidigt noteras deras bedömning att inga geotekniska hinder 
uppmärksammats för fortsatt planering av nedsänkning.

12. Riskbeskrivning ses över.

13. Åtgärden förutsätter enkelspårsfunktion under byggtiden. De 
negativa effekterna för trafiken och resenärerna antas bli mindre ju 
tidigare åtgärden genomförs.

14. Sundsvalls kommun välkomnar Trafikverkets arbete med 
markbehovsplan vilket är en viktig pusselbit i vårt gemensamma 
resecentrumprojekt.

15. Den omfattande omstrukturering av gatusystemet som föreslås 
i anslutning till resecentrum är ett sätt att förbättra den ansträngda 
trafiksituationen utanför Sundsvalls Central och samtidigt öka 
säkerheten i och med separering av personbilar och bussar. 

Landsvägsalléns funktionalitet är mycket viktig att värna. Enkla buss-
hållplatser måste dock gå att anlägga i anslutning till resecentrum 
utan att äventyra framkomligheten på Landsvägsallén (jfr Bergsgatan, 
en Europaväg med motsvarande trafikmängd och busshållplatser).

16. Beskrivningen av riksintresset kompletteras.

17. Handlingen kompletteras med underlag från pågående farligt 
gods-arbete i kommunen.

18. Handlingen kompletteras med karta över troliga förorenade 
områden

19. Beskrivning av Sundsvall i regionen läggs till.

20. Slutlig utformning av bussterminalbyggnad ska ske med råd och 
anvisning från Länsstyrelsen och Länsmuséet. Trafikverket, som äger 
bangård och perronger, har att samråda med Riksantikvarieämbetet 
om hur perrongerna kan byggas om.

21. Vikten av tillgänglighet och orienterbarhet lyfts ännu tydligare i 
utställningshandlingen, t ex genom att redovisa kommunens målbild 
för ett bra resecentrum.
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3.2.9 SGI, Statens Geotekniska Institut
… ”I den fördjupade översiktsplanen redovisas att planen 
ska hantera såväl dagens järnväg som en framtida nedsänkt 
järnväg. Geotekniska förutsättningar, metod för nedsänkning 
av järnvägen samt omgivningspåverkan på byggnader och andra 
anläggningar har beskrivits med stöd av den tidigare utförda 
järnvägsutredningen.
SGI har tidigare yttrat sig över dåvarande Banverkets 
järnvägsutredningen enligt följande:
SGI diarienr  Datum   Skede
5.3-0211-0660  2002-12-16  Utökat samråd påbörjad  
     järnvägsutredning
5.3-0305-0310  2003-06-12  Remiss järnvägsutredning
5.32-0412-0851  2004-01-18  Remiss reviderad   
     järnvägsutredning
SGI uppmärksammade vikten av att de föreslagna 
kompletterande undersökningarna blev genomförda i 
järnvägsplanen. Dessa skulle belysa omgivningspåverkan 
på grund av grundvattensänkning, vibrationer och 
markföroreningar i såväl bygg- som driftsskedet. SGI:s 
rekommendationer i järnvägsutredningen inför arbetet med 
järnvägsplanen kvarstår och våra tidigare yttranden bifogas for 
kännedom.
Med tillgängligt underlag ser inte SGI några hinder från 
geoteknisk synpunkt mot fortsatt planering av utredda 
alternativ för järnvägen genom Sundsvall. Vi förutsätter att våra 
synpunkter vid järnvägsutredningen beaktas i det kommande 
arbetet med järnvägsplan och detaljplan(er). Avslutningsvis 
rekommenderar vi att en strategi tillfogas den fördjupade 
översiktsplanen över hur geotekniska säkerhetsfrågor framledes 
ska hanteras vid detaljplaneläggning och bygglovgivning.”
KOMMENTARER PÅ SGI:S YTTRANDE 

1. Rekommendationen att påbörja sättningsmätningar samt komplet-
tera antalet observationsrör för grundvatten lyfts upp i planen.

3.2.10 SGU, Statens Geologiska Undersökning
… ”De geologiska förhållandena har delvis beskrivits i 
samrådshandlingen, om än mycket kortfattat.”
… ”Den detaljerade översiktsplanen omfattar 
Sundsvallsåsen vilken av Vattenmyndigheten i Bottenhavets 
vattendistrikt pekats ut som en grundvattenförekomst. 
Grundvattenförekomstens kemiska status är enligt 
vattenförvaltningen ”otillfredsställande” och riskerar att 
inte uppnå ”God kemisk grundvattenstatus 2015”. Enligt 
Länsstyrelsen i Västernorrlands läns föreskrifter om kvalitetskrav 

för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt (22 
FS 2009:59) har grundvattenförekomsten ”tidsfrist” att 
uppnå ”God kemisk grundvattenstatus” till 2021. Även om 
grundvattenförekomsten har ”tidsfrist” för ”God kemisk 
grundvattenstatus” får grundvattnets kemiska kvalitet ej 
försämras. Med det utsatta läge grundvattenförekomsten 
har samt därtill bristande kvalitet gör SGU bedömningen 
att förekomsten sannolikt har dåliga förutsättningar att 
nyttjas för framtida vattenförsörjning. SGU anser ändå, 
mot bakgrund av ovanstående, att förtydliganden angående 
planens påverkan på grundvattenförekomsten bör lyftas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.
Sundsvallsåsen passerar genom centrala Sundsvall och löper 
under bangården för att sträcka ut i havet vid Skönsmon. 
Åsens utbredning under centrala Sundsvall är betydligt 
större än vad som kan ses i markytan. Hela centrala staden 
underlagras av isälvssediment men stora delar täcks av 
finsediment vilket också nämnts samrådshandlingen. Vid SGU:s 
kartläggning i Sundsvalls kommun inlagrades samtidigt ett 
stort antal borrningar i databaserna vilka ger en indikation om 
utbredningen.
Vid schaktning till de djup som krävs för att lägga järnvägen i 
tunnel kommer man dock att passera det skyddande lagret av 
finsediment och ned i isälvsmaterialet.”
KOMMENTARER PÅ SGU:S YTTRANDE 

1. MKB kompletteras med text om påverkan på 
grundvattenförekomst.

3.2.11 Trafikverket
”Det är positivt att Sundsvalls kommun tar fram en fördjupad 
översiktplan som syftar till att Sundsvalls centrum får en god 
koppling mellan olika trafikslag, såsom järnväg, buss, bil, cykel 
och gång. Detta är en förutsättning för att få fler som reser att 
välja andra alternativ än bilen.
Trafikverket ställer sig positiv till Resecentrumets föreslagna 
placering mellan järnvägen och E4 och nära centrum. 
Trafikverket delar dock inte uppfattningen att den valda 
resecentrumlösningen är lätt att bygga ut för framtida behov, 
då det inte finns så mycket tillgänglig yta att ta i anspråk inom 
området.

Järnväg
Nedsänkning av järnväg

Nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall centrum finns inte 
med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021. 
Trafikverket bedömer att med de stora ofinansierade behov 
av åtgärder som finns i väg- och järnvägssystemet redan idag 

kommer en nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall inte 
kunna realiseras inom 20~ 30 år.
På sidan 7 i samrådshandlingen står att läsa: ”Sundsvalls 
kommun och Trafikverket är överens om fortsatt samverkan 
för ett ändamålsenligt genomförande aven nedsänkning. 
Målet är att skapa beredskap för att kunna agera om nya 
finansieringsmöjligheter uppstår.” Trafikverket anser att denna 
skrivelse är felaktig. Under våren 2009 påbörjades visserligen 
en process att ta fram ett genomförandeavtal i frågan, efter att 
frågan tagits upp i tidigare avsiktsförklaring, 2008-12-15, men 
diskussionerna strandade. Parterna var då överrens om att inte 
under överskådlig framtid fanns någon finansiering. Dessutom 
konstaterades att det var både ett tekniskt och ekonomiskt 
högriskprojekt, med många osäkerheter. Projektet skulle också 
under den långa byggtiden bl.a. medföra negativa konsekvenser 
på boendemiljön för närboende och medföra allvarliga 
begränsningar av kapaciteten för järnvägen. Kapaciteten skulle 
allvarligt begränsas med ett enkelspår istället för dubbelspår 
genom Sundsvall under byggtiden, men kapaciteten skulle även 
kunna komma att påverkas negativt efter färdigställandet.
Detta sammantaget medför att Trafikverket inte går vidare med 
nedsänkningsalternativet. Trafikverket anser att tidigare nämnd 
avsiktsförklaring fortfarande är aktuell i alla delar förutom just 
avseende nedsänkningen. Det är så osäkert om en nedsänkning 
av järnvägen går att utföra, och om det är möjligt så ligger den 
i så fall så långt fram i tiden att Trafikverket anser att det inte är 
aktuellt att den ska tas med i den fördjupade översiktplanen.
Resecentret

Området Södra Kajen tas upp fast det inte ingår i planområdet. 
Med anledning av detta vill Trafikverket tydliggöra att med 
nuvarande avgränsning av översiktplanen tar inte Trafikverket 
ställning till några områden som ligger utanför det aktuella 
planområdet.
Inom utvecklingsområdena, mellan befintlig E4 och bangård 
samt mellan Björneborgsgatan och bangård, måste man säkra 
för lättgodsterminaler, städning av persontåg, nattuppställning 
etc. Behoven av ytor för liknande verksamheter ökar dessutom 
i och med den ökade trafiken en färdig Botnia-/ Ådalsbana 
och ett eventuellt framtida dubbelspår Gävle-Sundsvall. 
Trafikverket avser påbörja arbetet med en markbehovsplan 
där framtida behov av mark kommer att identifieras, vilket 
innebär att om man hinner med att ta fram markbehovsplanen 
för Sundsvall under pågående planprocess ska Trafikverkets 
kommande markbehov beaktas och inarbetas i den fördjupade 
översiktsplanen.
Trafikverket beviljas medel för drift och underhåll samt 
investeringar varje enskilt kalenderår. Låsningar för 
genomförande till vissa årtal kan därför inte göras.
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I beskrivningen sid 27 framgår att en lekplats planeras mellan 
befintlig stationsbyggnad och järnvägsspåren. Detta förslag 
bör noga övervägas med tanke på säkerhetsrisker, då en 
järnvägsperrong inte är en lämplig lekplats.
Station Mittuniversitetet

De förslag till station som framförs i den fördjupade 
översiktsplanen bedöms inte rymmas inom befintliga ramar. 
Det är oklart vilket innehåll som det föreslagna punkthuset 
norr om stationen planeras för. I planbeskrivningen sid 
30 nämns kontor, kafe och andra serviceverksamheter. Av 
konsekvensbeskrivningen sid 44 framgår att bullerberäkningar 
utförts med avseende på bostäder. Ett klargörande 
av kommunens avsikter bör göras inför det fortsatta 
planeringsarbetet.
Säkerhet och buller

Planen redovisar kommunens egna riktlinjer för hur risker 
ska hanteras. Trafikverket Region Mitt vill framhålla följande 
rekommendationer. Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas 
inom ett område på 30 meter från järnvägen. Ett sådant 
avstånd ger utrymme för eventuella räddningsinsatser om 
det skulle ske en olycka och det medger en komplettering av 
riskreducerande åtgärder vid en förändrad risksituation. Det ger 
också en viss bullerreduktion och möjliggör viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig 
och där människor endast tillfälligtvis vistas, t.ex. parkering, 
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt.
Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat om en ny riskpolicy 
som innebär riskhantering utifrån en zonindelning av olika 
typer av ny bebyggelse inom 150 meters avstånd från järnvägen. 
I hela detta område bör riskerna med farligt gods beaktas. Detta 
bör inarbetas i den fördjupade översiktplanen.
Buller och vibrationsutredningar ska alltid göras vid 
exploatering av störningskänsliga exploateringar intill järnvägen.

Väg
Trafik

Trafikverket anser att den fördjupade översiktplanen borde ha 
omfattat ett större avgränsat geografiskt område. Många andra 
projekt som är på gång i de centrala delarna av Sundsvall, ex 
Södra kajen, har en direkt koppling/påverkan på trafik etc. som 
genereras vid resecentrum. I planförslaget har några angränsande 
områden tagits med och illustrerats som utvecklingsområden 
på en karta, ex, Södra Kajen, Det saknas dock en redovisning 
av hur dessa områden påverkar innehållet i denna plan, Det är 
också viktigt att tydliggöra att med nuvarande avgränsning av 
översiktplanen tar inte Trafikverket ställning till något område 
som ligger utanför det aktuella planområdet.

Den trafik som genereras inom området och dess effekter 
på omgivande gator är en viktig fråga att ta hänsyn till. Idag 
uppslår det tidvis stora problem för trafik som ska ta sig från 
järnvägsstationen ut på E4, Detta sker i anslutning till att tåg 
ankommer/avgår från järnvägsstationen. När fjärrbussarna 
flyttas till samma område samt antalet tåg ökar kommer 
trafikmängderna till och från området att bli större. Trots 
att E4-bron kommer att innebära minskad trafik kommer 
trafikmängderna på Landsvägsallén fortsättningsvis att vara 
ganska höga på grund av denna och andra etableringar i 
området. Dessutom innebär ställningstagandet att E14 
förmodligen kommer att gå via Landsvägsallén att kraven på 
den funktionalitet som en Europaväg har kommer att vara 
viktiga. Trafikverket anser därför att det är tveksamt att ha några 
busshållplatser utmed Landsvägallén för fjärr-/förortsbussar 
som förslaget anger. All fjärrbusstrafik bör förläggas inom den 
föreslagna dockningsstationen, alternativt i närheten på sidan 
om Landsvägsallén.
En ny in- och utfart föreslås österut på Landsvägsallén i form 
aven cirkulationsplats. Detta är positivt, men det måste i 
ett tidigt skede klargöras hur denna cirkulationsplats ska 
finansieras, Det är en åtgärd som inte finns med i den nationella 
transportplanen.
Med ett nedsänkningsalternativ bör inga plankorsningar 
med väg finnas kvar, de annars positiva effekterna av en 
tunnelförläggning av järnvägen kan då utebli.
Gång- och cykel

En ny GC-väg föreslås parallellt med järnvägen, vilket blir ett 
bra komplement för gående och cyklister för att ta sig mellan 
centrum och resecentret. Inför framtagandet av detaljplan måste 
GC-vägens placering i förhållande till järnvägen diskuteras med 
Trafikverket, främst avseende säkerhetsavstånd samt markbehov. 
Det illustreras också två inbyggda gångbroar över järnvägsspåren 
respektive I.andsvägsallen, vilket kommer att underlätta 
betydligt för
resenärerna att ta sig till närliggande områden, Trafikverket bör 
vara en tidig samrådspart när dessa gångbroar ska projekteras 
över järnväg respektive E4.
Det är viktigt att säkra att gående/cyklister som ska till och 
från Mc Donalds inte kan gena över bussgården. I annat fall 
skulle det innebära olycksrisker då bussarna ska backa ut från 
dockningsstationen.
Västra Länken

Här föreslås det cirkulationsplatser där Västra länken korsar 
Bergsgatan respektive Västra vägen. Även här är det viktigt 
att man i ett tidigt skede klargör hur cirkulationsplatsen på 
Bergsgatan ska finansieras,

Säkerhet och buller

Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat om en ny riskpolicy 
som innebär riskhantering utifrån en zonindelning av olika 
typer av ny bebyggelse inom 150 meters avstånd från väg som 
är rekommenderade för transporter med farligt gods. I hela 
detta område bör riskerna med farligt gods beaktas. Detta bör 
inarbetas i den fördjupade översiktplanen.
Buller och vibrationsutredningar ska alltid göras vid 
exploatering av störningskänsliga exploateringar intill trafikerade 
gator och vägar.”
KOMMENTARER PÅ TRAFIKVERKETS YTTRANDE

1. Kommunens bedömning är att på längre sikt kan större föränd-
ringar i närområdet skapa mer yta för resecentrum. Frågan ska 
uppmärksammas ytterligare inför utställningshandling.

2. Denna FÖP är en del av den positiva samverkan där Sundsvalls 
kommun respektive Trafikverket tar fram fakta och underlag för en 
ändamålsenlig långsiktig lösning för järnvägen genom staden. Tra-
fikverkets prognoser och simuleringar av järnvägens kapacitet under 
byggtid samt efter färdigställande av nedsänkning är just ett sådant 
faktaunderlag som skulle klargöra och förenkla planeringen.

3. Förslag till revidering av avsiktsförklaringen mellan Sundsvalls 
kommun och Trafikverket hanteras inte inom ramen för sam-
rådsyttrande till fördjupad översiktsplan. Eventuella förändringar i 
avsiktsförklaringen föreslås hanteras som ett eget ärende i befintliga 
samverkansforum.

4. Sundsvalls kommun välkomnar Trafikverkets arbete med mark-
behovsplan och önskar att den tas fram i sådan tid att vi hinner inar-
beta den i utställningshandlingen. Den är även är en viktig pusselbit i 
vårt gemensamma resecentrumprojekt. 

5. Tydligare skrivning i planhandlingen avseende Västra Länken och 
stationsområde.

6. Handlingen kompletteras med underlag från pågående farligt 
gods-arbete i kommunen.

7. Skrivning om hur Södra Kajen och RC samspelar läggs till.

8. Den omfattande omstrukturering av gatusystemet som föreslås i 
anslutning till resecentrum är ett sätt att förbättra den ansträngda 
trafiksituationen utanför Sundsvalls Central och samtidigt öka 
säkerheten i och med separering av personbilar och bussar. 

Landsvägsalléns funktionalitet är mycket viktig att värna. Enkla buss-
hållplatser måste dock gå att anlägga i anslutning till resecentrum 
utan att äventyra framkomligheten på Landsvägsallén (jfr Bergsgatan, 
en Europaväg med motsvarande trafikmängd och busshållplatser).

9. Bussplanen ska vara inhägnad och avstängd för gående, i detta fall 
är det även nivåskillnad mellan trottoar och bussplan.
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3.2.12 Polismyndigheten i Västernorrlands län
”Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) tar på ett förtjänstfullt 
och väldokumenterat sätt upp ett antal lika tankeväckande 
som viktiga aspekter för Sundsvalls utveckling. Fokus ligger 
på förslaget om en nedsänkt järnväg genom staden, det nya 
Resecentrat och en regional station vid Mittuniversitetet.”…
…”Vi ansluter oss helt till förslaget om ett nytt Resecentrum 
vid Sundsvall C.”… …”Utifrån de alternativ som FÖP redovisar 
kring frågan om nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall 
rekommenderar Sundsvalls Närpolis alternativet med en ”lång 
profil”.
Beträffande frågan om regional station Mittuniversitetet ansluter 
vi oss till förslaget i FÖP.”

3.2.13 Ånge kommun
”För Ånge kommun och dess invånare är det mycket viktigt att 
få tillstånd ett väl fungerande resecentrum i Sundsvall. Att skapa 
goda förutsättningar för att enkelt och snabbt ta sig mellan de 
olika färdsätten är nödvändigt.
Den utökade trafiken som sker under december 2011 på 
Mittbanan kommer att öka kollektivresandet för våra invånare 
till och från Sundsvall. Sundsvall blir mer tillgängligt både som 
arbetsmarknadsområde och besöksort. Dessutom så kommer 
Mittbanans koppling till den nya trafiken efter Botniabana att 
generera ökat kollektivresande från vår kommun.
I princip har vi inget att erinra mot de förslag som framlagts i 
planen. Dock vill vi betona att kopplingen mellan resecentra 
och stadsbussarna inte känns helt tillfredställande. Vi förstår 
samtidigt problematiken med att det finns begränsningar i 
tillgången på mark. Om möjligt så vore det bra om stadsbussar 
som kopplas till sjukhuset skulle kunna angöra resecentra.
Vid byggande av ”station Universitetet” så är det även där 
viktigt att det finns god tillgänglighet till stadsbussar.”
KOMMENTARER PÅ ÅNGE KOMMUNS YTTRANDE 

Utställningshandlingen kompletteras med karta över förslag till 
framtida busslinjer, inkl dem som passerar station Mittuniversitetet 
och sjukhuset. I denna karta ska framgå hur systemet med bytes-
punkter kan fungera. 

I det nya linjesystemet (augusti 2011) går linje 2 från sjukhuset till 
Skönsmon och passerar järnvägsstationen utan byte på Navet.

3.2.14 Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls kommun är en del av Sundsvallsregionen. Goda 
allmänna kommunikationer mellan Hudiksvall och Sundsvall 
är viktigt för bägge kommuner. För Sundsvallsbor som arbetar 

i Hudiksvall och för Hudiksvallsbor som arbetar eller studerar 
i Sundsvall är dessutom en väl fungerande angöringspunkt 
där tåg och buss möts mycket angelägen. I dagsläget försvårar 
avståndet mellan Busstation och Järnvägsstation pendlingen 
mellan våra kommuner. Hudiksvalls kommun välkomnar därför 
ett Resecentrum där järnvägs- och busstrafik möts. Det är också 
väsentligt att denna del kommer först i etappindelningen, såsom 
föreslås.
Hudiksvalls kommun ställer sig även positiv till att planen 
innehåller ett förslag till ny Järnvägsstation vid Universitetet, 
vilket kommer att underlätta för studiependling från 
Hudiksvalls kommun till Sundsvall.”

3.2.15 Alnö Centerparti och 
Centerkvinnoavdelningar

”Resecentrum
Alnö Centerparti och Centerkvinnoavdelningar ser positivt på 
utvecklingen av nuvarande centralstationen till ett funktionellt 
resecentrum. Dagens situation med koncentrationen av 
privatbilism, bussar och taxi vid stationen är inte längre hållbar.
I förslaget finns inte någon plats för lokaltrafiken, utan 
ankommande med tåg till Sundsvall blir hänvisade till bland 
annat Köpmangatan.
Alnö Centerparti och Centerkvinnoavdelningar föreslår att 
transitbussar sätts in mellan Centralstation och Navet för att 
knyta ihop fjärr- och lokaltrafiken.
En parkering byggs på södra sidan om Centralstationen 
(vid Green Cargos lokaler). Detta skulle minska trafiken vid 
Centralstationen.

Järnvägen
Centerpartiet har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
järnvägen sänks och går i en tunnel genom centrala Sundsvall. 
Ett förslag som vi kräver att det äntligen blir av. Det är ur 
miljösynpunkt angeläget att järnvägen sänks och därmed 
minskar de stopp som det innebär för trafiken när bommarna är 
nedfällda.
Satsningen på järnvägen måste ges högsta prioritet både ur 
miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv.”
KOMMENTARER PÅ YTTRANDET FRÅN ALNÖ C OCH 
C-KVINNOR

1. Ett försök med transitbussar mellan järnvägsstationen och Navet 
har gjorts för ett antal år sedan och hade då mycket låg nyttjande-
grad.  Konkreta trafikförändringar hanteras dock inte i FÖP:en.

2. Möjligheten att parkera söder om bangården utreds vidare.

3.2.16 Centerpartiet i Sundsvall
”Resecentrum - tankar och synpunkter

Är tveksam till västra länken. Föreslår därför att E14-trafik 
istället leds över nya bron om den ska till stadens norra del. Alt. 
via Timmervägen om den ska till Granloholm, Bydalen, Alnö 
etc. Genom det förslag som ligger flyttar vi bara problemen från 
Skolhusallen till Universitetsallen. det stör Se1ångersåns gröna 
stråk, badhus- och sporthallsområdet, Folkets park m.m.
Långtidsparkering till rimligt pris är mycket viktigt för ett 
resecentrum. Då kan vi få en del bilresenärer att gå över till 
tåget, framförallt vid längre resor.
Dubbelspår behövs på hela sträckan Härnösand - Gävle.
Viktigt att både när- och fjärrbussar når nytt resecentrum. 
Fundera på om det ska vara bussangöringar på båda sidor 
järnvägen (vid stationen och vid lokstallarna) så att bussarna 
är placerade utifrån i vilken riktning de ska färdas. Då minskas 
trafikflödet på Parkgatan. Det är viktigt att bygga för framtida 
utvecklingsmöjligheter.”
KOMMENTARER PÅ CENTERPARTIETS YTTRANDE 

1. Trafiksimuleringar har visat att Universitetsalléns trafikmängd blir 
oförändrad före och efter Västra länken. Detta eftersom många 
bilister som kommer från Granloholm väljer att köra Västra Länken-
Bergsgatan västerut istället för Universitetsallén.

2. Utställningshandlingen kompletteras med karta över förslag till 
framtida busslinjer där det framgår hur systemet med bytespunkter 
kan fungera.

3.2.17 Rummet, Svensk Handel V-norrland, 
Norrporten, Norrvidden
”Nedanstående motsätter sig planförslaget på nytt resecentrum 
i Sundsvall. Förslaget ligger inte i linje med den gemensamma 
handelsstrategin som kommun och handeln tagit fram. Förslaget 
saknar också en analys av hur handeln kommer att påverkas.
Resecentrum och handel är ett viktig nav för vår region och vi 
ser verkligen fram emot att Sundsvalls Kommun och Jernhusen 
har planer på att göra om den befintliga lösningen. Men det är 
viktigt att man också tänker handel vid en så viktig investering.
Vi ser fram emot att utveckla resecentrum i samverkan med 
berörda parter.”
KOMMENTARER PÅ PARTERNAS YTTRANDE 

1. Utställningshandlingen kompletteras med resonemang om påver-
kan på handeln. 

2. Parterna bjuds in till diskussion om utveckling av RC-området.
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3.2.18 TeliaSonera Skanova
”TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom 
aktuellt planområde. Kostnader för eventuell flytt och/eller 
skydd av TeliaSonera Skanova Access AB:s kabelanläggningar tas 
av för detta planområde aktuell exploatör. Kabelanvisning ska 
alltid begäras i god tid innan eventuella markarbeten påbörjas.”

3.2.19 Jernhusen
Såsom riktlinje anges att kombiterminalsområdet snarast bör 
flyttas bort för att öka personsäkerheten vid resecentrumet 
och för omgivande bebyggelse. Området är redovisat som ett 
utvecklingsområde med möjligheter till bl.a. koppling av gång- 
och cykelstråk mellan Östermalm och Södra kajen.
Den befintliga infrastrukturen med spårområde har stora värden 
som inte, utan stora kostnader, kan ersättas på annan plats. När 
kombiterminalverksamheten flyttar är det därför, beroende av 
behov, troligt att andra järnvägsanvändningar kan vara aktuella 
med hänsyn till den förväntade ökade tågtrafiken där Sundsvall 
är en viktig knutpunkt. Innan området föreslås eventuell annan 
användning måste därför sådana behov klarläggas i första hand.
KOMMENTARER PÅ JERNHUSENS YTTRANDE 

Klarläggs av Jernhusen i samverkan med Trafikverkets utredning om 
markbehov på bangården.

3.2.20 Janne Hellman
… ”Betr. rubr. vill jag anföra följande:
Det bästa för sundsvallsregionen och alla trafikanter är att 
förhandla med banverket att försöka att komma fram till en 
annan bättre lösning. 
Mitt förslag är att dubbelspåret förlägges från området Myre-
Njurunda och rakt fram till Sidsjö-Nacksta-området,alternativt 
avvika från bef.spår omkring Svartvik-Stockvik,till 
Sidsjö-Nacksta-området.
Fördelarna äro många t.ex.
•	 Befintlig järnväg genom sundsvall tas bort och attraktiv 

mark blir friställd.
•	 Hyresgäster kan bo kvar i husen längs den berörda sträckan
•	 Dyra anläggninskostnader, p.g.a.vattensjuk mark undvikes
•	 Höjning av havsvattenvivån inom överskådlig tid, ställer 

med största sannolikhet till stora problem och kostnader
•	 Resecentrumet förlägges i Nacksta-sidsjöområdet event. med 

dragning mot Mittuniversitetet
•	 Oberäknade , troligen stora merkostnader, undvikes 
•	 Västra länken slopas ?

•	 Om rätt lösning väljes så blir fördyringen väl värt sitt pris, 
och kanhända ej så avskräckande stor

•	 I framtiden kan E-4-syd anslutas till rätt placerat 
resecentrum om bron över sundsvallsfjärden ej håller måttet, 
eller drar för höga drift och underhållskostnader, och skördar 
många liv.

Jag hoppas att detta brev ger många tankeställare och därmed 
åstadkommer en bra lösning på alla områden. Tänk på att 
fortfarande trots alla rivningar och gjorda utbetalningar och 
stora avtalsbrottsböter, fortfarande kan ge miljardvinster till 
skattebetalarna.”
KOMMENTARER PÅ JANNE HELLMANS YTTRANDE 

Dessa förslag är utredda och bortvalda i ett tidigare skede, hanteras 
därför ej i denna plan.

3.2.21 Lotta Johansson, Göran Månsson m fl
”Järnvägen barriär -

Att järnvägen utgör en barriär för Sundsvall som stad är känt och 
det viktigt att hitta en fungerande lösning nu när tågtrafiken 
kommer att öka genom staden. Risken finns att medborgaren 
upplever problematiskt med väntetiden och väljer andra alternativ 
än centrum, går emot strävan mot ett levande centrum.
Låta vattnet möta staden

 - en mycket bra vision som vi redan nu måste kunna arbeta mot 
och införliva inom snar framtid i och med nya E4:an.
Ännu ett steg i samma riktning att skapa en entré till Sundsvall 
som visar den fina miljön vi har med vår hamn. Ett förslag är 
därför att arbeta med det första intrycket av Sundsvall för bl a 
resenären i detta fall och arbeta med det första blickfånget som 
borde vara vattnet (hamnen och havet). Mera konkret skulle 
ett gångstråk med träd utgå från centralstationens utgång/
trapp och sträcka sig hela vägen ner mot hamnen och knyta 
an till ett gångstråk utmed vattnet. Ett bra första blickfång! 
Skulle bidra till de personer som har en väntetid inbjuds till 
en promenad och vänta vid vattnet än vid själva stationen, blir 
tillgängligt för fler och därmed en mera levande stad/hamn. 
Enligt den planskiss över nya Resecentrum på sidan 25 finns 
planer på ett parkeringshus vilket skulle bidra till en barriär 
och försämrat blickfång för resenären. Finns risk att barriären 
som upplevs med befintlig E4 förstärks med stora byggnader 
utmed vägen. Den skissade gångväg mot E4:an som fortsätter 
förbi parkeringshus är förskjuten och riskerar att inte inbjuda 
till promenad till vattnet. Bättre att lägga ett ordentligt GC-
stråk väster om vägen vid P-huset som knyter an till GC-stråket 
direkt från stationens entré/utgång.
På samma sätt som resecentrum borde Navet rustas upp med 
information/tillgänglighetsaspekter.

Tillgänglighet 

- välkomnande bemötande - en viktig del av helhetsintryck/
första intryck av Sundsvall.
Bra att ni arbetat med cykelstråken, upplever att det är avsaknad 
av cykelvägar och tydliga anvisningar som gör att få cyklar i 
Sundsvall.
I förslaget med stationsklocka tycker jag att det skulle vara roligt 
om man kan använda sig av Sundsvalls signum - draken, på 
något sätt av utformningen. Tycker den är pampig och knyter 
an till våra drakar på stan. Något som också borde finnas i 
anslutning till en stationsklocka/information är information 
om vad som finns i närheten tex. 3 min - havet, 7 min ~ torget 
etc. skapar ett ökad förståelse för resenär och kanske bidrar till 
promenad för ev. glassköp eller annat i väntan på buss/tåg.
Utformning - bussterminalen

Det är vackra byggnader vi har vid resecentrum/hamnen, 
stationsbyggnaden och nuvarande Casinot. Skulle vara roligt om 
man kan utforma kommande bebyggelse i samspel med dessa 
så att vi undviker den känsla som många upplevt/upplever blev 
tokigt med byggnationen av Bolagsverket nära Casinot.
Viktiga stråk i staden 

- det finns beskrivet på sidan 35 om att stärka stråk för bl.a. 
GC-trafik. GC-stråket mellan centrum och resecentrum skulle 
kunna kompletteras med ett stråk via hamnen. Det skulle stärka 
Storgatans gågatukänsla (förslagsvis kan en GC väg förläggas i 
Storg in mot torget) och bidra till en livfull hamn och förstärka/
öppna upp för vattenkänslan i centrum.
Ett önskvärt stråk från Östermalm finns även upptaget vilket 
jag tycket är väldigt bra, skulle vara bra om man kan främja 
rörelsestråket ner mot vattnet och vidare in mot centrum. 
Finns det möjlighet att även längre söderut att knyta upp/leda 
GC-trafik via Östermalm/Skönsmon ner mot havet och en ev. 
hamnpromenad? Skulle vara härligt om man kunde öppna upp 
Grevensbäcken från kulverteringen efter stationsområdet och 
E4:an och skapa en park ner mot havet. Om en GC-väg kan 
följa den ner mot havet skulle skapa ett härligt promenadstråk 
och även bidra till en ev. mysig boendemiljö om bostäder byggs 
utmed södra kajen. 
Skulle vara kul om man kan förädla ett GC-stråk som sträcker 
sig från hamnen och vidare på var sida om hamninloppet, 
på södra sidan för att binda ihop verksamheterna som 
postterminalen och kontoren öster om postterminalen för att 
sedan kopplas ihop med GC-väg mot Bredsand och vidare mot 
Kvissleby. Liknande skulle kunna utföras på norra sidan. 
Tycker att det är viktigt och bra att den nya Boulevarden 
ska anpassas till stadslivets villkor. Det är viktigt för att få 
samhörighet mellan centrum och havet!
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Övrigt

Bra förslag att anlägga en enklare terminal söder om sundsvall 
för att effektivare hantera kemiska produkter som skall till 
industrierna söder om staden.
Om en ny evenemangsarena skall förläggas vid Södra kajen finns 
det bra underlag för extra tåg mellan ex. Timrå och Sundsvall 
för att främja kollektivtrafik till evenemangen. Förslagsvis 
förläggs denna arena vid dagens industriområde för att främja 
bostadsbebyggelse och ”mjukare” stråk/bebyggelse närmare 
vattnet.
Skulle ett koncept för lånecyklar, liknande det som finns i 
Stockholm vara möjligt aven här? Fasta stationer skulle kunna 
vara Mittuniversitetets station, centrum och resecentrum.
Utrymmet/parkeringen direkt väster om befintlig 
stationsbyggnad vid järnvägen, skulle viss del av denna 
mark lösas in och förädlas vidare? Upplever att det känns 
trångt mellan dagens byggnad och befintlig cykelparkering/
avgränsande häck mot parkeringen.
Uttrycket levande stad förekommer i olika sammanhang. Vi 
upplever att många företag stänger igen och flyttar från centrum 
till Birsta dvs. negativ utveckling för centrum. Det är en tråkig 
utveckling. I många av dessa arbeten skulle vi vilja att perspektiv 
utifrån handeln och hur man kan styra den potentiella kundens 
rörelsemönster utredas. Kan rörelsemönster styras så att handel 
främjas och därmed öka dragningskraft till centrum skulle det 
vara suveränt!
KOMMENTARER PÅ YTTRANDE FRÅN LOTTA J, GÖRAN M m fl

Många bra förslag och tankar som förs vidare till 
resecentrumprojektet.

RC-planeringen samverkar med planerna för Södra Kajen där 
tankarna om en tydlig och inbjudande gc-väg mellan stationen och 
havet finns med.

Utformningen av RC-området ska göras så att miljöerna blir inbju-
dande att vistas i och att det blir enkelt att orientera sig vidare mot 
staden eller mot annan färdmedel.

Era tankar om viktiga stråk i staden överensstämmer väl med 
planeringen och de kommer fortsatt att beaktas.

3.2.22 Hans Bark, Anders Bergkrantz
Se skiss nedan.
KOMMENTARER PÅ YTTRANDE FRÅN HANS B, ANDERS B

Ett intressant förslag som dock är underdimensionerat vad gäller 
ytor för tåg, bussar och angöringstrafik. Möjligheten att eventuellt 
angöra med någon perrongända väster om Parkgatan ses över inför 
utställningshandlingen.

4 Fortsatt arbete
Innan utställning utreds om det går att modifiera 
resecentrumlösningen så att någon perrongända dras västerut 
över Parkgatan.
Utställningshandlingens skede 2 kompletteras med en 
konsekvensbeskrivning av effekterna för staden med fullt 
utbyggt dubbelspår på Ostkustbanan.
Handlingen kompletteras även med en karta över framtida 
busslinjer. Det ska framgå hur systemet med bytespunkter kan 
fungera över hela staden och vilka åtgärder som behöver göras 
för att förenkla för byten mellan transportslag.
I övrigt revideras och kompletteras utställningshandlingen i 
enlighet med samrådsredogörelsens kommentarer.
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Stadsbyggnadskontoret, 851 85 Sundsvall, 060-19 10 00

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. I arbetet med översiktsplanen ingår att utvärdera och 
jämföra olika sätt att uppnå det. Här lägger vi  grunden inför kom-
mande detaljplanering av ett nytt resecentrum. I planen visar vi att 
det är viktigt att åtgärda järnvägen genom Sundsvall.

Resecentrum ska underlätta för dem som reser. Enklare byten mel-
lan tåg, bussar, cyklister, bilister och de som går till fots gör resan 
smidigare. Bättre vägar för gång och cykel mellan centrum och 
järnvägsstationen ger en tydligare stad. 

Stadsförnyelse är drivkraften bakom planförslaget och Stadsvision 
Sundsvall genomsyrar planen. Centrala Sundsvall ska fortsätta att 
utvecklas som en tät och attraktiv innerstad med bostäder, handel, 
kontor, service i direkt anslutning till den centrala stenstaden. För-
slaget möjliggör en stor komplettering av centralt belägna bostäder.

Att sänka ned järnvägen öppnar för dessa nya möjligheter i hela 
planområdet, men det ger också många svåra frågor att ta hand 
om, inte minst under byggtiden.

I denna samrådsredogörelse kan du läsa de synpunkter som kom-
mit in efter att planens första version skickats ut. Här redovisas 
även hur dessa synpunkter har tagits om hand i den fortsatta 
planeringen.


