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1. Inledning 

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund/Malmö utgör en viktig förbindelse både för 

regional pendlingstrafik och för längre resor mellan Öresundsregionen och 

Göteborg/Norge. Mellan Ängelholm och Helsingborg går Västkustbanan idag på 

enkelspår, men sträckan planeras byggas ut till dubbelspår, se Figur 1. I det arbetet ingår 

även ombyggnation av stationer längs sträckan, ombyggnation av vägar och gator där 

det behövs, samt stängning och ersättning av befintliga plankorsningar. Utbyggnaden 

till dubbelspår kommer att medföra ökad kapacitet, kortare restider samt ökad säkerhet 

och minskad barriäreffekt då nya korsningspunkter ska vara planskilda.  

 

Figur 1. Översiktbild över projektet. Vattenverksamheterna som omfattas av detta samrådsunderlag är 
lokaliserade inom den röda markeringen, i Ödåkra (Trafikverket, 2017). 

Västkustbanan går genom samhället Ödåkra, nordost om Helsingborg. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planeras fyra åtgärder i Ödåkra mellan järnvägens 

kilometertal 234+665 och 235+400 som innebär en förändring av grundvattennivån 

tillfälligt eller permanent. Sådana åtgärder definieras som vattenverksamheter och 

omfattas därmed av 11 kapitlet miljöbalken och är tillståndspliktiga (Tabell 1). 

Åtgärdernas ungefärliga placering framgår av Figur 2. 
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Tabell 1. Sammanställning av åtgärder som detta samrådsunderlag omfattar. Samtliga är lokaliserade i 
Ödåkra. 

Kilometertal Åtgärd Lokalisering 

234+665 Rivning av gång- och 

cykelport 

Mellan Bäckarps- och 

Elevgatan, Ödåkra 

234+735 Byggnation av järnvägsbro 

över väg 1387 

(”Centrumkopplingen”) 

Mellan Fleninge- och 

Horsarydsvägen, Ödåkra 

234+926 Ombyggnad/förlängning av 

befintlig järnvägsbro över 

gångport 

Vid Björkavägen, Ödåkra 

235+400 Byggnation av järnvägsbro 

över ny gång- och cykelväg 

Södra Rälsgatan och 

Fabriksgatan, Ödåkra 

 

På grund av åtgärdernas närhet till varandra kommer en gemensam tillståndsansökan 

lämnas in.  

I ett inledande steg i tillståndsprocessen genomförs ett undersökningssamråd, som 

syftar till att informera och inhämta synpunkter från länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten 

samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Föreliggande samrådsunderlag utgör 

underlag för undersökningssamrådet.  

En järnvägsplan för utbyggnad av dubbelspår längs sträckan Ängelholm-Helsingborg 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Järnvägsplanen är inte 

fastställd ännu utan lämnas till planprövning under juni 2018 (Trafikverket, 2018). 

Miljökonsekvensbeskrivningen blev godkänd i juni 2017 (Trafikverket, 2017). 

Järnvägsplanen med tillhörande utredningar kommer att användas som underlag i 

arbetet med ansökan om vattenverksamhet. 
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Figur 2. Ungefärlig lokalisering för de fyra vattenverksamheterna, se svarta markeringar (Sweco, 2018). 

2. Avgränsningar 

2.1. Utrednings- och influensområde 

För att undersöka vilken påverkan som kan uppstå till följd av de ansökta 

verksamheterna har influensområden tagits fram, se Figur 3. Det praktiska 

influensområdet för varje åtgärd omfattar det område där grundvattenavsänkningen är 

minst 0,3 meter. Risken för påverkan på allmänna eller enskilda intressen utanför 

influensområdet bedöms vara försumbar. 

Rivning av gång- och cykelporten mellan Bäckarps- och Elevgatan kommer att ge 

upphov till en grundvattenhöjning, till följd av att vatten inte längre kommer att 

bortledas från platsen efter att porten rivs.  Grundvattenhöjningen innebär återgång till 

naturlig grundvattennivå. Beräkning visar att influensavståndet för denna åtgärd är 

mycket begränsat, som mest omkring 10 meter räknat från befintligt släntkrön, varför 

omgivningspåverkan till följd av rivningen av porten bedöms vara försumbar. Därmed 

har inte influensområde för denna åtgärd ritats in i Figur 3. 

För den nya järnvägsbron över väg 1387 har influensområden tagits fram för byggskedet 

respektive i driftskedet då inläckande grundvatten under bron bortleds (A i Figur 3). 
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För ombyggnad/förlängning av befintlig järnvägsbro över gångport vid Björkavägen har 

endast influensområde för byggskede tagits fram (B i Figur 3). Detta beror på att 

påverkan i driftskedet skiljer sig mycket litet ifrån befintlig situation på platsen.  

Influensområde för den nya järnvägsbron som ska byggas över den nya gång- och 

cykelvägen mellan Södra Rälsgatan och Fabriksgatan omfattar grundvattensänkningen 

som krävs såväl i byggskede som i driftsskede (C i Figur 3).   

 

Figur 3. Influensområden för vattenverksamheterna vid väg 1387 (A), Björkavägen (B) och Södra 
Rälsgatan/Fabriksgatan (C). Influensområdena A och B överlappar, men dessa två vattenverksamheter 
kommer inte att genomföras parallellt varvid ingen kumulativ effekt uppstår. Influensområdet för den 
nordligaste vattenverksamheten (rivning av gång- och cykelporten mellan Bäckarps- och Elevgatan) har 
inte ritats ut, då åtgärden ger upphov till att naturlig grundvattennivå återställs. 

Duvestubbe naturreservat är lokaliserat i sydvästra Ödåkra och ligger delvis inom 

influensområdet för vattenverksamheten vid Rälsgatan/Fabriksgatan (C i Figur 3).  

2.2. Tid 

Påverkan till följd av vattenverksamheterna undersöks under bygg- och driftskedet av 

utbyggnaden av Västkustbanan. Byggskedet kommer att starta tidigast 2019 och 

järnvägen planeras att vara i drift 2023 (Trafikverket, 2017). Västkustbanan kommer 

efter utbyggnaden vara i bruk under överskådlig framtid. Undersökning av miljöeffekter 

och konsekvenser som kan uppstå till följd av vattenverksamheterna avgränsas i tid till 

A 

B 

C 
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år 2040, vilket är samma tidsavgränsning som i den godkända miljökonsekvens-

beskrivningen (Trafikverket, 2017). 

Byggnation av järnvägsbron över väg 1387 (A i Figur 3) beräknas pågå i ungefär 8 

månader och byggskedet för pumpstation på samma plats beräknas pågå omkring en 

månad.  

Ombyggnationen av gångporten vid Björkavägen (B i Figur 3) beräknas pågå i ungefär 4 

månader.  

Byggnation av järnvägsbron vid Södra Rälsgatan/Fabriksgatan (C i Figur 3)  beräknas 

pågå i ungefär 6 månader och byggskedet för pumpstationen förväntas pågå ungefär en 

månad.  

3. Förutsättningar 

3.1. Områdesbeskrivning 

Samhället Ödåkra är beläget i det skånska slättlandskapet nordost om Helsingborg. 

Områdena runt Ödåkra karakteriseras främst av jordbruk. Ödåkra har sedan förra 

sekelskiftet haft en snabb utveckling tack vare anläggandet av järnvägen 1885. 

Bebyggelsen kring stationsområdet karaktäriseras av äldre villor i tegel och puts. 

Villorna utgör tillsammans med fabriksområdets tegelarkitektur viktiga symboler för 

Ödåkras framväxt som stationssamhälle och industriort och de är av stort 

kulturhistoriskt värde. Orten fick ett uppsving på 1960-talet och började ta formen av en 

villaförort till Helsingborg med nytt centrum och hög exploateringstakt. 1970-talets 

småhusbebyggelse har satt stark prägel på samhället som därefter fortsatt expandera. 

(Trafikverket, 2017) 

Järnvägen passerar genom den äldre centrala delen av Ödåkra, där det förekommer 

trädrader, grönstruktur och parkartad tomtmark. Järnvägen delar upp orten i en västlig 

och en östlig sida. Detta ger ett centralt stationsområde och en viktig knutpunkt i 

samhället samtidigt som det skapar en påtaglig barriär. (Trafikverket, 2017) 

3.2. Områdesskydd 

Riksintressen 

Järnvägen omfattas av riksintresse för kommunikationer. Sträckan mellan Ängelholm 

och Helsingborg är av betydelse både för personresor och godstågstrafik. Sträckningen 

utgör en del av det järnvägsnät som EU anser ha internationell betydelse, Trans 

European Network (TEN-T nätet) (Trafikverket, 2017). 

Natura 2000 

Det finns inga Natura 2000-områden i eller i närheten av influensområdena.  

Naturreservat 

Sydväst om Ödåkra ligger Duvestubbe naturreservat, se Figur 3. En mindre del av 

naturreservatets nordöstra del ligger inom influensområdet för grundvattensänkningen 
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kopplad till den nya järnvägsbron som planeras över gång- och cykelvägen mellan Södra 

Rälsgatan och Fabriksgatan. Detta gäller både för influensområdet under bygg- och 

driftsskede. Vegetationen i naturreservatet utgörs av ädellövskog som domineras av bok 

med inslag av ek och lind. Området hyser rik flora, med arter som gulsippa och 

hässleklocka. Det finns en bäckravin samt rester av en damm till en vattenmölla utmed 

Skavebäcken i den nordöstra delen av reservatet. Jordarterna består av blockfattig 

lerig/sandig morän (Länsstyrelsen Skåne, u.å) (Helsingborgs stad, 2008). 

Naturreservatet i utgör en viktig tillflyktsplats för djurlivet och nyttjas även för 

rekreation. 2015 genomfördes en fladdermusinventering som bland annat omfattade 

Duvestubbe naturreservat, och fem arter av fladdermöss upptäcktes. Samtliga 

fladdermusarter är fridlysta (Trafikverket, 2017). 

Generellt biotopskydd 

Utmed Södra Rälsgatan står en trädrad (Figur 4) som utgör en generellt skyddad biotop 

(Trafikverket, 2017). Biotopen ligger inom influensområdet i både bygg- och driftsskede 

för den sydligaste vattenverksamheten vid Södra Rälsgatan/Fabriksgatan. Trädraden är 

planerad att avverkas i samband med utbyggnad av järnvägen, varpå 

vattenverksamhetens påverkan på biotopen inte utreds vidare i detta samrådsunderlag. 

Biotopskyddet kommer istället att prövas i samband med prövning av järnvägsplanen. 

Kompensationsåtgärder kan komma att vidtas. 

 

Figur 4. Trädrad längs med Södra Rälsgatan i Ödåkra, vilken omfattas av generellt biotopskydd. Träden är 
16 stycken lindar vars ålder uppskattas till ungefär 60 år (Naturvårdskonsult Gerell, 2016). Dessa kommer 
att avverkas för att göra plats åt det nya dubbelspåret (Trafikverket, 2017). 
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3.3. Natur- och kulturmiljö 

De naturvärden som finns i området utgörs främst av den skyddade trädraden längs 

med Södra Rälsgatan samt de Duvestubbe naturreservat, se avsnitt 3.2. 

Det finns två fornminnen i centrala Ödåkra, på västra respektive östra sidan om 

järnvägen (markerade 1 respektive 2 i  Figur 5), som båda utgörs av lämningar från 

boplatser. Lämningen på västra sidan (1), Fleninge 75:1, objekt ID 10122100750001, är 

från oklar ålder och är skadad från tidigare bygg- och markarbeten 

(Riksantikvarieämbetet, u.å a). Lämningen på östra sidan (2), Fleninge 75:2, objekt ID 

10122100750002, härstammar från 1300-talet (Riksantikvarieämbetet, u.å b).  

Fornminnet väster om järnvägen (1) ligger inom beräknat influensavstånd för 

grundvattensänkningen vid järnvägsbron över väg 1387 i såväl bygg- som driftskede (A i 

Figur 3). De västra delarna av fornminnesområdet öster om järnvägen (2) ligger inom 

beräknat influensområde (endast byggskede) för grundvattensänkningen vid 

järnvägsbron över väg 1387 och ombyggnad/förlängning av befintlig järnvägsbro över 

gångport vid Björkavägen (A respektive B i Figur 3). 

De två fornminnena har undersökts i en arkeologisk utredning som utförts i steg 1 och 2 

genom byråinventering och fältinventering (Arkeologerna, 2018). Efter genomförd 

utredning föreslogs inga fortsatta arkeologiska åtgärder inom områdena.  

 

Figur 5. Fornminnen och kulturminnen i området (röda markeringar) (Länsstyrelserna, WebbGIS, 2018).  1 
och 2 utgör bytomter/gårdstomter med lämningar från bosättningar.  

 

 

1 

2 
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3.4. Ytvatten 

Skavebäck rinner på västra sidan av järnvägen genom Duvestubbe naturreservat (se 

Figur 3). Skavebäck är lokaliserad strax utanför utanför influensområdet i byggfasen för 

vattenverksamheten vid väg 1387 (A i Figur 3) och omkring 20 meter utanför 

influensområdet i byggfas för Södra Rälsgatan/Fabriksgatan (C i Figur 3). I driftskedet 

passerar däremot Skavebäck med god marginal utanför influensområdena för de båda 

vattenverksamheterna. 

Skavebäck har konstaterats ha dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Miljökvalitetsnormerna för vattendraget är god ekologisk status år 2027 samt god 

kemisk ytvattenstatus (VISS, 2018a). 

3.5. Geologi och grundvatten 

Enligt utförda undersökningar består de naturliga jordlagren i området i huvudsak av 

lermorän, emellanåt med betydande inslag av sand och silt. Moränen överlagras ofta av 

fyllnadsmaterial med varierande mäktighet (0,5 upp till 3 m i en punkt). Moränen 

underlagras av sedimentärt berg (lersten/sandsten). Enligt utförda skruvborrningar 

varierar jordlagermäktigheten mellan ca 4 och 8 m. Dock kan det vara svårt att särskilja 

det sedimentära berget från jordlagren, varför denna uppgift är osäker. I några 

undersökningspunkter återfinns sand under moränen vilket sannolikt är vittad 

sandsten. 

Berggrunden, där den är genomsläpplig, fungerar som en sprickakvifär, där vatten 

transporteras i sprickzoner i berget.  Den överlagrande moränen är betydligt mindre 

genomsläpplig än berggrunden, varför vattenföringen i denna är begränsad. 

Grundvattennivåer varierar mellan 0,5–5 meter under markytan. Totalt finns 20 

grundvattenrör i området, 4 stycken har mätserier från 2015/2016-2018, för övriga 

grundvattenrör baseras nivåer på mätningar i april-maj 2018.  

Grundvattenförekomsten Ängelholm-Ljungbyhed täcker en stor yta nordost om 

Helsingborg och omfattar således även influensområdet. Grundvattenförekomsten är av 

god kemisk och kvantitativ status (VISS, 2018b). Grundvattenförekomsten kan påverkas 

i begränsad omfattning, vilket ska inkluderas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Vid markmiljöundersökning konstaterades att det finns ett antal miljöstörande 

verksamheter längs med järnvägen i Ödåkra (Figur 6), men att det inte finns behov av 

efterbehandling av marken vid oförändrad markanvändning. Vid 

grundvattenprovtagning identifierades metaller och oljekolväten i grundvattnet, men 

halterna som uppmättes var långt under aktuella jämförvärden. (Trafikverket, 2017) 
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Figur 6. Ett antal miljöstörande verksamheter identifierades vid markmiljöundersökning. Provtagning 
visade att inget efterbehandlingsbehov av marken föreligger vid oförändrad markanvändning. (Sweco, 
2018) 

3.6. Enskilda brunnar 

På fastigheten Björkån 10, öster om järnvägen, finns en 90 meter djup brunn (Figur 7), 

vilken ägs av Ödåkra Vattenförening, som förser omkring 50 hushåll i närområdet med 

dricksvatten (Sweco, u.å). Denna brunn bedöms således vara av stor betydelse för 

hushållen som nyttjar den. Brunnen ligger inom influensområdet som gäller byggfasen 

för järnvägsbron över väg 1387 (om bron byggs från den östliga sidan av spåren), men 

inte inom influensområdet för driftskedet.  
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Figur 7. Brunn på fastigheten Bergån 10 är markerad med röd cirkel. Den ligger inom influensområdet för 
vattenverksamheterna vid väg 1387 (A).  

3.7. Gällande detaljplaner 

Vattenverksamheterna omfattas av en detaljplan som är under framtagande (Ödåkra 

1:80, Västkustbanan). Detaljplanen tas fram för att möjliggöra järnvägsplanen, vilken 

bland annat omfattar dubbelspåret och stationsläget i Ödåkra, samt de planskilda 

korsningar som är kopplade till vattenverksamheterna som beskrivs i detta 

samrådsunderlag (Helsingborgs stad, 2017). 

Det finns även gällande detaljplaner; 128K-114118 (omfattar de tre nordligare 

vattenverksamheterna) och 1283K-10810 samt 1283K-9667 som omfattar den sydligaste 

vattenverksamheten. I dessa är områdena vid sidan av järnvägen planlagda för bostäder 

med inslag av grönytor, samt för småindustri strax söder om Björkagatan, öster om 

järnvägen (Helsingborgs kommun, 1974) (Helsingborgs kommun, 1976) (Helsingborgs 

kommun, 1962). 

4. Planerade vattenverksamheter 

4.1. Rivning av gång- och cykelport 

Vid rivning av befintlig gång- och cykelport mellan Bäckarps- och Elevgatan, som är 

cirka 3 meter djup, kommer en lokal grundvattenhöjning att ske till följd av att vatten 

A 
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inte längre pumpas bort. Grundvattennivån kommer därmed att återställas till naturlig 

nivå.  

Beräkning visar att influensavståndet för vattenverksamheten är mycket begränsat, som 

mest omkring ca 10 m räknat från befintligt släntkrön, varför omgivningspåverkan till 

följd av rivningen bedöms vara försumbar. Påräknas den kompenserande avsänkningen 

till följd av grundvattensänkning vid järnvägsbron över väg 1387 blir nivåpåverkan vid 

gång- och cykelbron än mindre. Därmed utreds inte denna åtgärd vidare i detta 

samrådsunderlag. 

4.2. Byggnation av järnvägsbro över väg 1387 

För att möjliggöra järnvägsbron över väg 1387 planeras grundvattensänkning både 

under bygg- och driftsskede (se A i Figur 3). 

Den nya vägen kommer gå under den nya järnvägsbron (Figur 8). Grundläggning för 

vägen kommer innebära en grundvattensänkning till cirka 6–8 meter under markytan 

(+19 m, Rh70). I samband med byggnation av den nya vägen kommer även en 

pumpstation anläggas vid den nya planskildheten. Vid anläggandet av pumpstationen 

kommer grundvattenavsänkningen i byggskedet vara till cirka 9–11 meter under 

markytan (+16 m, Rh70). I driftskede kommer avsänkning ske ned till cirka 5–7 meter 

under markytan (+20 m, Rh70).  

Byggskedet för bron beräknas pågå i ungefär 8 månader och byggskedet för pumpstation 

beräknas pågå omkring en månad.  

 

Figur 8. Plankarta över planerad ny järnvägsbro över väg 1387 vid kilometertal 234+735 (Trafikverket, 
2018). 
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4.2.1. Genomförda undersökningar 

I området har totalt åtta stycken nya grundvattenrör installerats. Samtliga rör är 

installerade i sandstensberggrunden och i rören har slugtest genomförts i syfte att 

beräkna genomsläpplighet. Bedömt värde för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 

7*10-6 m/s.  

Jordlagrens genomsläpplighet har inte undersökts. Grovt intervall för 

genomsläppligheten (hydraulisk konduktivitet) kan anges utifrån bedömd jordart. 

Jordarterna vid Ödåkra utgörs i huvudsak av lermorän, emellanåt med betydande 

innehåll av sand och/eller silt. Den hydrauliska konduktiviteten för jordlagren bedöms 

understiga 10–7 m/s. 

4.2.2. Bedömda influensområden och vattenbortledning 

Det praktiska influensområdet i byggskedet bedöms omfatta en cirkel med radie på 

ungefär 150 meter. I detta influensområde inkluderas byggnation av både bron och 

pumpstationen. Influensområdet är beräknat från schaktens centrum. I driftskedet 

bedöms influensområdets radie vara ungefär 90 meter (Figur 9). Influensområdena har 

beräknats med hjälp av Siechardts empiriska ekvation och Thiems brunnsekvation för 

stationär strömning.  

 

Figur 9. Influensområde i bygg- respektive driftskede för järnvägsbron över väg 1387 
(”Centrumkopplingen”). I byggskedet kommer bron att anläggas antingen från den östra eller västra sidan 
om spåret, således kommer endast ett av influensområdena i byggskedet att bli aktuellt.  

A 
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Tre influensområden har beräknats, ett för driftskede samt två för byggskede. I 

praktiken kommer endast ett av de två alternativen för byggskedet att realiseras, 

beroende på från vilken sida om järnvägen den nya bron kommer att anläggas.  

Influensområdena för byggskedet inkluderar både schaktarbeten avseende byggschakt 

och pumpstation.  

Under byggtiden bedöms behovet av grundvattenbortledning uppgå till ungefär 150 

l/min, och under driftskedet till cirka 90 l/min.  

4.2.3. Miljöeffekter 

Brunnen på fastigheten Bergån 10, som ägs av Ödåkra Vattenförening, har undersökts. 

Pumptest i borrad brunn vid den planerade vattenverksamheten indikerar att det inte 

finns någon hydraulisk kontakt mellan väg- och järnvägsbyggnadsåtgärder (schakter och 

vägdräneringar) och föreningens vattentäkt (Trafikverket, 2017). Därmed bedöms 

grundvattensänkningen inte medföra negativ påverkan på brunnens funktion.  

Skavebäck går strax utanför det influensområde som avser vattenverksamhetens 

byggskede (se Figur 3). Därmed bedöms vattenverksamheten inte påverka bäcken eller 

möjligheten att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer i vattendraget.  

Det bedöms som osannolikt att de två fornminnen som ligger inom influensområdet för 

såväl bygg- som driftskede påverkas av grundvattensänkningen. Beräknad 

grundvattensänkning uppgår som mest till i storleksordningen 1,5 meter respektive 0,5 

meter vid fornminne 1 respektive 2 (se Figur 5). Denna grundvattenavsänkning avser 

påverkan i berggrund. Jordlagrens genomsläpplighet är betydligt lägre än det 

underliggande berget (skillnaden är upp till två tiopotenser) varpå nivåpåverkan i 

jordlagren är betydligt mindre än i berget. För fornminne 1 bedöms påverkan i 

jordlagren understiga 0,5 meter i byggskedet och vara försumbar i driftskedet. För 

fornminne 2 bedöms påverkan i jordlagren bli försumbar i både bygg- och driftskedet. 

Jordlagren inom området utgörs av glaciala avlagringar (morän) vilka är mindre 

sättningskänsliga (förkonsoliderade). Grundvattensänkningen bedöms därmed inte ge 

upphov till sättningar som kan ha negativ påverkan på fornminnena i Ödåkra.  

4.3. Ombyggnad av befintlig järnvägsbro över gångport vid 
Björkavägen 

Befintlig järnvägsbro över gångport ska förlängas och det ska förberedas utrymme för 

hissar. Befintlig gångport behålls, men breddas på båda sidor om spåret (Figur 10).   

Med anledning av att gångporten skall förlängas kommer grundvattensänkning i 

byggskedet bli nödvändigt för att schaktarbeten. Grundläggning för porten kommer att 

innebära en grundvattensänkning till cirka 6 meter under markytan (+22 m, Rh70). I 

driftskedet kommer avsänkning att ske ned till cirka 3 meter under markytan (+25 m, 

Rh70). I nuläget förekommer redan en lokal grundvattenavsänkning med anledning av 

att nuvarande gångport är i samma nivå som för kommande förlängning, detta medför 

att ingen ytterligare avsänkning av grundvattnet blir aktuellt i och med ombyggnation.   

Ombyggnation av gångporten beräknas pågå i ungefär 4 månader.  
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Figur 10. Plankarta över förlängning av befintlig järnvägsbro över gångport vid Björkavägen (vid 

kilometertal 234+926) (Trafikverket, 2018). 

4.3.1. Genomförda undersökningar 

I området har totalt fem stycken grundvattenrör anlagts. Samtliga rör är installerade i 

sandstensberggrunden och i rören har slugtest genomförts i syfte att beräkna 

genomsläpplighet. Bedömt värde för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 8*10-6 m/s.  

Jordlagrens genomsläpplighet har inte undersökts. Grovt intervall för 

genomsläppligheten (hydraulisk konduktivitet) kan anges utifrån bedömd jordart. 

Jordarterna vid Ödåkra utgörs i huvudsak av lermorän, emellanåt med betydande 

innehåll av sand och/eller silt. Den hydrauliska konduktiviteten för jordlagren bedöms 

understiga 10–7 m/s. 

4.3.2. Bedömda influensområden och vattenbortledning 

Influensområdet bedöms i byggskedet omfatta ett område med radie på omkring 90 

meter (Figur 11). I driftskedet bedöms ingen ytterligare påverkan utöver den påverkan 

som finns idag, inget influensområde har därför tagits fram för driftskedet. Befintlig 

gångport är byggd som ett tätt tråg upp till ungefär nivån +25,3 m. Den kommande 

förlängning av gångporten kommer att byggas som tätt tråg upp till samma nivå. Således 

förväntas grundvattennivån inte förändras jämfört med dagens nivå.  

Beräkning av influensområdet har utförts med hjälp av Siechardts empiriska ekvation 

och Thiems brunnsekvation för stationär strömning. 
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Figur 11. Influensområde för byggskedet för gångporten vid Björkavägen. Ingen påverkan utöver den 
påverkan som befintlig port ger upphov till, förväntas uppstå, varpå inget influensområde för driftskedet 
har tagits fram. 

4.3.3. Miljöeffekter  

Inga särskilda natur- eller kulturvärden finns inom influensområdet. Det finns inte 

heller ytvattenförekomster eller enskilda brunnar. Grundvattensänkningen är dessutom 

tidsbegränsad till byggskedet. Vattenverksamheten bedöms därmed inte ge upphov till 

någon negativ påverkan.   

Beräknat influensområde gäller för påverkan i berg. Jordlagrens genomsläpplighet är 

betydligt lägre än det underliggande berget (skillnad upp till två tiopotenser) varför 

nivåpåverkan i jordlagren blir mycket mindre än i berget. Identifierade jordarter i 

området utgörs av glaciala avlagringar (morän) vilka är mindre sättningskänsliga 

(förkonsoliderade). Därmed bedöms inte skadliga sättningar till följd av 

grundvattensänkningen uppstå och fornlämningarna i Ödåkra bedöms därför inte 

påverkas av vattenverksamheten.  

4.4. Byggnation av järnvägsbro över ny gång- och cykelväg 

mellan Södra Rälsgatan och Fabriksgatan 

Den nya gång- och cykelvägen kommer gå under den nya järnvägsbron (Figur 12). 

Grundläggning för vägen kommer att innebära en grundvattensänkning till cirka 6 

meter under markytan (+24 m, Rh70). I samband med byggnationen för den nya vägen 

kommer även en pumpstation att anläggas vid den nya planskildheten. Vid anläggandet 

av pumpstationen kommer grundvattenavsänkningen i byggskedet vara till cirka 9 meter 

B 
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under markytan (+21 m, Rh70). I driftskedet kommer avsänkningen att uppgå till cirka 

6 meter under markytan (+24 m, Rh70).  

Byggskedet för bron beräknas pågå 6 månader och byggskedet för pumpstationen på 

samma plats beräknas pågå cirka 1 månad. 

 

Figur 12. Plankarta över den planerade byggnationen av järnvägsbro över ny gång- och cykelväg mellan 
Södra Rälsgatan och Fabriksgatan (vid kilometertal 235+400). Den gulmarkerade ytan är mark för tillfälligt 
nyttjande under byggtiden. Den blå markeringen längs med järnvägens östra sida utgör en skyddad biotop, 
en trädrad som kommer att avverkas för att ge plats åt det nya dubbelspåret. (Trafikverket, 2018) 

4.4.1. Genomförda undersökningar 

I området har totalt fem stycken nya grundvattenrör installerats. Samtliga rör är 

installerade i sandstensberggrunden och i rören har slugtest genomförts i syfte att 

beräkna genomsläpplighet. Bedömt värde för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 

7*10-6 m/s.  

Jordlagrens genomsläpplighet har inte undersökts. Grovt intervall för 

genomsläppligheten (hydraulisk konduktivitet) kan anges utifrån bedömd jordart. 

Jordarterna vid Ödåkra utgörs i huvudsak av lermorän, emellanåt med betydande 

innehåll av sand och/eller silt. Den hydrauliska konduktiviteten för jordlagren bedöms 

understiga 10–7 m/s. 

4.4.2. Bedömda influensområden och vattenbortledning 

Influensområdet i byggskedet bedöms omfatta ett område med radie på omkring 120 

meter. Influensområdet omfattar både byggnation av bron och pumpstationen. 

Influensområdet är beräknat från schaktens centrum. I driftskedet bedöms 

influensområdets radie uppgå till omkring 60 meter (Figur 13). Beräkning av 
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influensområdena har utförts med hjälp av Siechardts empiriska ekvation och Thiems 

brunnsekvation för stationär strömning. 

 

Figur 13. Influensområden i bygg- respektive driftskede för gång- och cykelvägen mellan Södra Rälsgatan 
och Fabriksgatan. Bron kommer troligen att byggas väster om spåret och sedan lanseras in, därav är 
influensområdet för byggskedet något förskjutet västerut jämfört med influensområdet för driftskedet.  

Influensområdet för byggskedet inkluderar schaktarbeten både för byggschakt och 

pumpstation.  

Behovet av grundvattenbortledning bedöms under byggtiden till omkring 70 l/min, och 

omkring 20 l/min i driftskedet.  

4.4.3. Miljöeffekter 

Vattenverksamheten kommer att ge upphov till viss grundvattensänkning i utkanten av 

Duvestubbe naturreservat, eftersom naturreservatet delvis är lokaliserat inom 

influensområdet, både under bygg- och driftskede. Vegetationen i reservatet är snarare 

beroende av regnvatten än grundvatten, vilket innebär att vegetationen inte bedöms 

påverkas märkbart av vattenverksamheten.  

5. Skadeförebyggande åtgärder  

För att undvika eventuella skador kan till exempel tätspontning användas runt 

schakterna för broläge och pumpstation. Andra exempel på skadeförebyggande åtgärder 

är att låta grundvatten som pumpas upp återinfiltrera på platsen. Skadeförebyggande 

åtgärder kommer att specificeras i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

C 
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6. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Trafikverket bedömer mot bakgrund av ovanstående att de planerade 

vattenverksamheterna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en liten 

miljökonsekvensbeskrivning därför ska tas fram i nästa skede. 

7. Fortsatt arbete 

När undersökningssamrådet är genomfört upprättas en samrådsredogörelse med 

bemötande av synpunkter som inkommit under samrådstiden. Samrådsunderlaget och 

samrådsredogörelsen utgör därefter underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer 

att upprättas efter genomfört undersökningssamråd, när beslut om betydande 

miljöpåverkan har fattats.     
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