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2. Inledning 

2.1 Bakgrund och lokalisering 

Trafikverket har påbörjat en ombyggnation av korsningen vid Ekebykorset på E18 i 
Karlskoga, med syfte att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Den aktuella 
korsningen är en komplicerad vägmiljö med stor trafikvolym i olika riktningar där 
oskyddade trafikanter passerar över E18 via signalreglerade övergångställen. Korsningen är 
en av de mest olycksdrabbade på genomfarten genom Karlskogas tätort, varför åtgärdsbehov 
finns för ökad trafiksäkerhet. Den signalreglerade fyrvägskorsningen ska ersättas med en 
cirkulationsplats och en planskild korsning för oskyddade trafikanter genom en ny gång- 
och cykeltunnel under E18. 

Ekebykorset ligger i västra delen av Karlskoga längs med väg E18, se figur 2.1:1.  

 

Figur 2.1:1 Översikt över Karlskoga. Ekebykorset markerat med röd ring.  

 

För Ekebykorset längs E18 genom Karlskoga har Trafikverket tagit fram en vägplan som 
vann laga kraft i januari 2019.  

 

2.2 Påbörjade och genomförda arbeten 

Planerad port för gång- och cykelvägen under E18 är placerad under grundvattennivå. 
Porten är planerad att anläggas med vattentät betong upp till den nivå som motsvarar 
högsta grundvattennivå, för att förhindra inflöde av grundvatten.   

I byggskedet har avsikten varit att utföra schaktarbeten innanför kontinuerlig spont, 
placerad på ett sådant djup att det enligt utförd beräkning i grundvattenmodell inte skulle 
orsaka någon betydande störning i omgivningen utanför sponten. Den aktuella 
vattenverksamheten bedömdes kunna bedrivas utan skada på enskilda eller allmänna 
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intressen och det bedömdes därmed finnas förutsättningar för att utföra arbetet med stöd av 
den så kallade undantagsregeln enligt 11 kap. 12 § miljöbalken (WSP Sverige AB, 2018).  

Under 2020 utfördes schaktarbeten vid Ekebykorset, på södra sidan om E18, i enlighet med 
planerad teknisk lösning. Uppföljning av arbetet har genomförts löpande och resultaten 
visar att genomförda åtgärder har fungerat som planerat.  

Under påbörjade arbeten på den norra sidan om E18 har det framkommit att 
markförhållandena delvis skiljer sig från vad de tidiga utredningarna visade, genom 
förekomst av block som gör att sponten inte kunnat sättas på önskad nivå. Det framkom 
även att den morän som förekommer under leran i samma område befinner sig på en något 
högre nivå än vad som tidigare varit känt. Med anledning av de nya förutsättningarna har 
osäkerhet uppstått gällande om störning kan komma att ske på omgivningen eller inte, samt 
hur stort område som eventuellt kan komma att påverkas (Golder Associates AB, 2021).  

Påbörjade arbeten har avbrutits. Arbeten planeras att återupptas när nödvändiga 
kompletterande utredningar genomförts och ett tillstånd för vattenverksamhet har erhållits.  

 

2.3 Lagrum för planerad vattenverksamhet 

Med anledning av att markförhållandena delvis skiljer sig från vad tidiga utredningar visade, 
har Trafikverket funnit att undantagsregeln enligt 11 kap. 12 § miljöbalken inte är tillämplig 
för de planerade åtgärderna norr om E18, då det inte är uppenbart att allmänna eller 
enskilda intressen inte skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Den aktuella verksamheten bedöms som tillståndspliktig enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

Definitionen av vad som utgör vattenverksamhet finns beskrivet i 11 kap. 3 § miljöbalken. 
Vattenverksamhet är  

1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde, 

2. fyllning eller pålning i ett vattenområde, 

3. bortledande av vatten från ett vattenområde, 

4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, 

5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller 
läge, 

6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta, 

7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning 
eller en annan åtgärd för detta, eller 

8. markavvattning. 

Den vattenverksamhet som samrådet avser är bortledande av grundvatten (punkt 6 ovan) 
under byggskedet. Trafikverket önskar även kunna återinfiltrera grundvatten (punkt 7 
ovan), som en skyddsåtgärd i syfte att vid behov upprätthålla grundvattennivån vid 
skyddsobjekt utanför planerad spont. 

Trafikverkets bedömning är att vattenverksamheten inte medför betydande miljöpåverkan 
och att det därför bör upprättas en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap. 
47 § miljöbalken). 



8 (22) 

3. Beskrivning av området 

3.1 Fysiska planer 

Detaljplan 

Gällande detaljplan för området vid Ekebykorset vann laga kraft 2018-02-28 (Detaljplan 
Ekebykorset - del av Bregården 2:90 m.fl, aktnummer 1883-P18/11).  

Syftet med detaljplanen är att höja trafiksäkerheten genom att bygga bort den 
signalreglerade korsningen och ersätta den med en cirkulationsplats samt bygga en säker 
passage för oskyddade trafikanter att kunna passera E18.  

Enligt planbeskrivningen är planområdet ca 1,8 ha och omfattar delar av den kommunägda 
fastigheten Bregården 2:90. Den del av fastighet Bregården 2:90 som ingår i vägområdet för 
E18 förvaltas av Trafikverket och resterande fastigheter Sparrisen 1, Färgaren 3, Yrkesskolan 
1 och Poeten 8 som ingår i planområdet är privatägda. Aktuellt planområde sträcker sig 
utmed E18 ca 150 meter öst och ca 120 meter väst om befintlig Ekebykorsning samt de 
kommunala gatorna Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg. 

 

Vägplan 

För Ekebykorset längs E18 i Karlskoga finns en vägplan upprättad. Vägplanen vann laga 
kraft i januari 2019 och består av plan och miljöbeskrivning. Inom ramen för arbetet med 
vägplanen har tre alternativ för lokalisering av portläget för gång- och cykelbana studerats.   

I vägplanen föreslås att Ekebykorset byggs om till en cirkulationsplats. Under 2020 
påbörjades produktionen av en ny cirkulationsplats vid Ekebykorset samt en 
planskild korsning öster om cirkulationsplatsen som gör det möjligt för gång- och 
cykeltrafiken att passera under E18. 
 

3.2 Geologi och markmiljö 

De geotekniska förhållandena inom området präglas främst av sediment av lera, silt och 
sand. Generellt sett bedöms de geotekniska förhållandena inom området vara relativt 
homogena.  

Jorden består överst av upp till 1 meter fyllning av grusig siltig lerig sand inom de 
hårdgjorda ytorna och upp till 0,4 meter mulljord inom grönytorna. Under denna jord följer 
fast siltig torrskorpelera ned till 2 – 3 meters djup. Därunder sker en övergång via ca 1 meter 
halvfast lera till något lösare lera med en mäktighet av ca 2 meter. Under denna lera följer 
ett ca 5 meter mäktigt sedimentlager. Detta lager består överst främst av sand och silt med 
inslag av lerskikt, i botten av sedimentlagret finns dock ett ca 1 meter mäktigt lerlager. 
Sedimentlagret vilar på fastare friktionsjord i form av morän. Berg har i broläget påträffats 
17 – 18 meter under markytan. 

Inom den nordvästra delen av trågområdet har avvikande geotekniska förhållanden 
påträffats under arbetet. Här är det övre lerlagrets mäktighet mindre och sedimentlagret 
ligger därför närmare markytan. Det övre lerlagret ligger i det här området ca 1 meter 
närmare markytan än i området i övrigt. Vidare saknas det undre lerlagret och moränen 
ligger även på mindre djup direkt under sand och silt. Moränen ligger ca 2-3 meter närmre 
markytan än i övrigt i området. På moränens yta finns även ansamlingar av block som 
sticker upp genom sedimentlagret. 
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3.3 Grundvatten 

Hydrogeologiska förhållanden 

I läget för vägporten har grundvattennivåer i det undre magasinet (i moränen) norr om E18 
varierat inom spannet +116,8 - +117,8 (Trafikverket, 2017). Viss osäkerhet angående 
grundvattennivåers långsiktiga variationer finns inom området då mätning skett månadsvis 
under ca 2 år och delvis under en tid då grundvattennivåerna enligt SGU har varit under de 
normala för årstiden inom regionen. De grundvattennivåer som angivits avser grundvattnets 
trycknivå i friktionsjorden under leran minst 5 m under brons grundläggningsnivå norr om 
E18. Grundvatten förekommer dock i området i flera åtskilda magasin, i vattenförande skikt 
i sedimentlagret samt i ett undre magasin i morän. Grundvattnets strömningsriktning inom 
området bedöms vara riktad mot öster. 

 

Grundvattenkvalitet 

Ungefär 1 km österut från Ekebykorset är grundvattenförekomsten Lokaåsen (SE659154-
142612) belägen (Figur 3.3:1). Grundvattenmagasinet har klassningen god kemisk och god 
kvantitativ status (VISS, 2021).  

Marken består av lera och risken för spridning av föroreningar till grundvattenförekomsten 
bedöms som ringa. MKN för grundvatten bedöms inte påverkas negativt av planerad 
vattenverksamhet.  

 

Figur 3.3:1 Grundvattenförekomst Lokaåsen (se blått fält) i Karlskoga. Ekebykorset markerat med röd 
ring. Figur från Vägplan Väg E18 – Ekebykorset (Trafikverket, 2018). 
 

3.4 Ytvatten 

Inga större vattenförande diken eller vattendrag finns inom vägplanområdet vid 
Ekebykorset.  

Ekebykorset ligger utanför föreslagen sekundär vattenskyddszon och ca 1 km öster om 
Kilstabäcken som ingår i föreslagen primär vattenskyddszon enligt Karlskoga kommuns 
översiktsplan 2011 (se Figur 3.4:1). Kilstabäcken rinner norrut och mynnar i Lonnen som 
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har sitt utlopp i Timsälven. Timsälven rinner söderut till fastställt vattenskyddsområde (blå 
markering i Figur 3.4:1).  

 

 

Figur 3.4:1. Vattenskyddsområden från Karlskoga kommuns översiktsplan, 2011. Figuren är 
bearbetad: Ekebykorset har markerats med lila prick. 
 

3.5 Dagvatten 

Dagvatten från E18 och kommunala vägar i området avleds till det kommunala 
dagvattennätet.  

För gång- och cykelvägen i portläget under E18 kommer dagvatten att omhändertas i 
pumpstation för bortpumpning till kommunens dagvattennät. På norra sidan släpps 
dagvatten till dagvattennätet och på den södra sidan till ledning för spillvatten kombinerat 
med dagvatten. För utsläpp till allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Karlskoga 
kommun gäller bestämmelser i ”Allmänna bestämmelser för vatten- och 
avloppsanläggningar, Karlskoga kommun 2016-05-01” 
(https://www.karlskogaenergi.se/Vara-tjanster/va/allmanna-bestammelser/). För utsläpp 
till dagvattennätet har det i vägplanen föreslagits att Stockholms stads riktlinjer för utsläpp i 
recipient via dagvattenledning ska gälla.  
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3.6 Naturmiljö och kulturmiljö 

Det finns ett generellt biotopskydd i form av en allé längs Selma Lagerlöfs väg. I övrigt finns 
inga skyddade naturområden, så som skogliga områden, Natura 2000 områden, 
biotopskydd eller område som omfattas av naturvårdsprogram. 

Ombyggnationen av Ekebykorset innebär att träd i allén längs Selma Lagerlöfs väg påverkas. 
Träden påverkas dock inte av vattenverksamheten, utan avverkas som en följd av att 
utrymme behövs för vägombyggnadsåtgärden. 

Trädallén omfattas av ett generellt biotopskydd och det är viktigt att övriga träd skyddas i 
den återstående delen av allén. Träd i allén som försvinner i samband med ombyggnationen 
kommer kompenseras med nya träd av Trafikverket. Dispens för en åtgärd inom ett 
biotopskyddsområde som normalt krävs behövs inte i detta fall då det i miljöbalken 7 kap. 11 
a § framgår att förbuden inte gäller byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd 
vägplan enligt väglagen (1971:948). (Karlskoga kommun, 2017). Frågan är hanterad i och 
med fastställelse av vägplanen.  

Det finns inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom området. Det 
finns heller inga kulturhistoriskt viktiga byggnader inom området eller i dess omedelbara 
närhet. (Karlskoga kommun, 2017).  

 

3.7 Bebyggelse 

Brunnar 

Inom 300 meter från arbetsområdet vid Ekebykorset finns 27 st brunnar registrerade i 
SGU:s brunnsdatabas. Av dessa är 26 st bergborrade energibrunnar med totaldjup större än 
100 meter, se figur 3.7:1. Endast en brunn är registrerad som okänd användning med ett 
totaldjup på 44 meter.  

Eftersom schakten utförs i jord till ett maximalt djup på ca 5 meter under vägytan på E18 
med tätande lager mellan schakt och berg har bergborrade brunnar inte bedömts som 
skyddsobjekt för planerad verksamhet. (WSP Sverige AB, 2018) 

Efter att WSP:s utredning genomförts har det framkommit att schakt till ett djup på ca 7,5 
meter under vägytan på E18 kan komma att utföras. Detta bedöms dock inte påverka 
sättningsutvecklingen i leran i någon större omfattning, under förutsättning att schakten 
utförs innanför spont som satts på planerat djup. Bedömningen att brunnar inte utgör 
skyddsobjekt för verksamheten kvarstår därmed även för ett planerat maximalt schaktdjup 
på ca 7,5 meter.  
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Figur 3.7:1 Brunnar i området. (WSP Sverige AB, 2018) 

 

Byggnader 

Under 2018 utfördes en hydrogeologisk utredning, med syfte att undersöka vilken påverkan 
på grundvatten anläggandet av en port under E18 kan medföra, med anledning av de 
jordschakt som krävs (WSP Sverige AB, 2018). I samband med schaktarbetet kommer 
grundvattennivån under schakten att behöva sänkas vilket riskerar att medföra påverkan på 
leran i schaktens omgivning.  

I utredningen ingick en kartläggning av objekt som med anledning av dess grundläggning 
kan antas vara känsliga för grundvattensänkning. Byggnader som är plattgrundlagda på lera 
kan vara sättningskänsliga i de fall grundvattenavsänkningen blir för stor. I figur 3.7:2 har 
identifierade känsliga objekt enligt denna utredning markerats. (WSP Sverige AB, 2018) 
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Figur 3.7:2 Känsliga objekt avseende grundläggning enligt utredning utförd 2018 (WSP Sverige AB, 

2018). Figuren är bearbetad: Skyddsobjekt är placerade inom blå fyrkanter.  

 

Mätningar av grundvattennivån under byggtiden har visat att de genomförda åtgärderna på 
södra sidan om E18 har haft liten eller ingen påverkan på grundvattennivån. Utifrån dessa 
mätresultat görs bedömningen att de flesta av de byggnader som i Figur 3.7:2 anges vara 
känsliga objekt sannolikt inte riskerar att påverkas av de återstående arbetena söder om 
E18. Av de fastigheter söder om E18 som markerats i Figur 3.7:2 bedöms enbart byggnader 
på fastigheten Sparrisen 1 (bilrekond och verkstad) samt Rädisan 1 utgöra skyddsobjekt.  

Flerfamiljshuset norr om E18 som är markerat som känsligt objekt i Figur 3.7:2 ligger på ett 
avstånd mindre än 5 meter från planerad schakt och bedöms utgöra ett skyddsobjekt för 
vattenverksamheten. Byggnaden närmast korsningen på den nordvästra sidan om 
Ekebykorset ligger även den inom möjligt påverkansområde från vattenverksamheten och 
bedöms därmed utgöra ett skyddsobjekt.   

Sammanfattningsvis är Trafikverkets bedömning att det inte är uppenbart att följande 
enskilda intressen inte kommer att beröras av vattenverksamheten (byggnader inom blå 
markeringar i figur 3.7:2):  

 Flerfamiljshus nordost om Ekebykorset, på fastigheten Yrkesskolan 1. 

 Byggnad nordväst om Ekebykorset, på fastigheten Poeten 8.  

 Byggnader sydost om Ekebykorset, på fastigheterna Sparrisen 1 och Rädisan 1.    
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3.8 Förorenade områden 

Trafikverket har låtit genomföra en markteknisk miljöundersökning inför 
ombyggnadsåtgärderna vid Ekebykorset (Trafikverket, 2019). Av rapporten framgår att det 
intill Ekebykorset har identifierats tre objekt som enligt Länsstyrelsen är potentiellt 
förorenade områden; OKQ8 drivmedelsstationen nordväst om korsningen, fastighet sydväst 
om korsningen som inhyser ST1 drivmedelsstationen och f.d. Norsk Hydro 
drivmedelsstationen sydöst om korsningen som inhyser bilrekondverksamhet och verkstad 
(Auto Bilvård och Bilservice). 

För fastigheten där f.d. Norsk Hydro låg framgår det att marken är undersökt och sanerad i 
samband med att Norsk Hydro avvecklade verksamheten 2008. Övriga områden är enligt 
länsstyrelsen utpekade som potentiellt förorenade områden.  

Vid den nedlagda drivmedelsstationen, f.d. Norsk Hydro på södra sidan om E18 förekom 
höga halter av PAH, trots genomförda saneringar. Föroreningarna påträffades i de övre 
marklagren på ett djup av 0-0,5 meter under markytan medan analyser gjorda på prover 
från de djupare lagren visade på låga halter av föroreningar. Vid genomförda schaktarbeten 
söder om E18 har dessa massor omhändertagits och transporterats bort till godkänd 
avfallsanläggning.  

Övriga provtagningspunkter för potentiellt förorenade områden uppvisade låga 
föroreningshalter, med halter lägre än Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (t.ex. industrimark och trafikområden). Inga kvarvarande massor 
förväntas vara förorenade och det bedöms därmed inte kvarstå något behov av sanering eller 
omhändertagande av förorenade massor. 

 

4. Planerad åtgärd 

Arbeten på södra sidan om E18 föreslås slutföras som tidigare planerat, vilket innebär att 
schakt utförs innanför kontinuerlig spont. 

På den norra sidan om E18 kommer en borrad rörspont installeras i den norra änden där 
block har påträffats i marken. Borrad rörspont har valts i den delen för att kunna driva ner 
sponten till önskad nivå genom att borra igenom de block som hindrar sponten idag.  

 

5. Miljökonsekvenser 

Trafikverkets bedömning är att den planerade vattenverksamheten inte ger några betydande 
miljöeffekter på närliggande grundvattenvattenförekomst och miljökvalitetsnormer 
(Lokaåsen, se avsnitt 3.3), ytvatten (avsnitt 3.4) eller dagvatten (avsnitt 3.5). De kommande 
arbetena bedöms inte heller påverka naturmiljö och kulturmiljö (avsnitt 3.6), enskilda 
brunnar (avsnitt 3.7) eller förorenad mark (avsnitt 3.8). Uppgifter redovisade i angivna 
avsnitt i detta samrådsunderlag ligger till grund för denna bedömning. 

Miljökonsekvenser i form av buller bedöms i första hand uppkomma av åtgärder fastställda i 
vägplanen och är inte förorsakade av vattenverksamheten.  
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Massor hanteras i vägplanen och upprättad masshanteringsplan för vägplanen kommer att 
följas. 

Aspekter som bedöms kunna påverkas av vattenverksamheten är grundvatten och 
hydrogeologiska förhållanden samt bebyggelse i form av närliggande byggnader. Påverkan 
på dessa aspekter beskrivs i detta kapitel.  

 

5.1 Grundvatten - Hydrogeologiska förhållanden 

Planerad schakt för byggnation av port för gång- och cykelväg under E18 vid Ekebykorset 
bedöms ske till en nivå ovan vattenförande friktionslager. I syfte att eliminera risk för 
schaktbottenupptryckning behöver grundvattnets trycknivå i friktionsjorden reduceras, 
vilket kan leda till en omgivningspåverkan.  

Påbörjade åtgärder söder om E18 har inneburit schakt innanför kontinuerlig spont, i 
enlighet med planerad metod. Påverkansområdets ursprungliga beräknade utbredning för 
denna schakt framgår av Figur 5.1:1, (WSP, 2018). 

 

Figur 5.1:1 Påverkansområde för 0,3 m avsänkning vid schaktdjup till +115,6 meter innanför spont 

installerad enligt beskrivning i Hydrogeologisk utredning Ekeby GV-tunnel (WSP Sverige AB, 2018), 

redigerad figur. 

 

Spontslagning och schaktarbeten på den södra sidan om E18 genomfördes enligt plan under 
2020, med begränsad grundvattenpåverkan utanför sponten.  

På den norra sidan om E18 påbörjades arbeten enligt samma metod som på den södra sidan. 
Avvikande markförhållandena i området, med förekomst av block, medförde dock att 
spontslagning ned till önskad nivå inte var möjlig och det presenterade påverkansområdet i 

Påverkansområde 0,3 m 
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Figur 5.1:1 bedömdes inte längre aktuellt för den norra schakten. I det område där block 
förekommer föreslås därför att rörspont ska drivas ned genom borrning för att sponten ska 
kunna komma ned tillräckligt djupt.  

Genomförda kompletterande utredningar, utförda under perioden september 2020 – mars 
2021, leder till slutsatsen att det inte går att utesluta att bortledning av grundvatten innanför 
sponten på den norra sidan om E18 kan leda till viss påverkan på grundvattnet utanför 
sponten (Golder Associates AB, 2021). Skälet för denna bedömning är i huvudsak risken för 
läckage genom sponten. 

 

5.2 Byggnader 

Samtliga de byggnader som beskrivs i kap. 3.7 som liggande inom område för enskilda 
intressen bedöms vara plattgrundlagda. Detta innebär att byggnaderna ligger ovanpå den 
lera som förekommer inom området. Vid en grundvattensänkning finns då risk att 
sättningar kan utvecklas i leran. För att förhindra detta har tråg föreslagits som teknisk 
lösning, men för att kunna anlägga detta behöver grundvattnet temporärt avsänkas. För att 
denna avsänkning ej skall påverka leran under byggnaderna ska schakt och avsänkning av 
grundvatten ske innanför en kontinuerlig spont för att därmed begränsa påverkansområdet. 

Samtliga byggnader ovan har besiktigats före start av entreprenaden.  

I samband med utfört arbete har dubbar installerats på byggnader inom fastigheterna 
Yrkesskolan 1, Sparrisen 1 och Rädisan 1. Inom de båda sistnämnda fastigheterna har 
dubbarna sjunkit maximalt 2 mm sedan de installerades, vilket kan ses som marginella 
rörelser.  

Inom Yrkesskolan 1 har rörelserna hos dubbarna varierat. Den dubb som har sjunkit mest 
har rört sig med ca 20 mm och är belägen vid det sydvästra hörnet av den södra byggnaden. 
En stor del av denna rörelse uppkom i augusti 2020 i samband med att schakt utfördes och 
spont drevs ned intill byggnaden och dubben. Rörelser har dock även förekommit efter 
detta. Hos de dubbar som sitter närmast ovannämnda dubb har sättningen varit 6 à 7 mm 
och hos övriga dubbar maximalt 3 mm. De rörelser som har uppkommit bedöms ej bero på 
grundvattensänkning då dessa dels skulle visa sig som likartade rörelser hos flera dubbar, 
dels att den stora rörelsen uppkom relativt snabbt och kan kopplas direkt till pågående 
schakt och spontningsverksamhet i nära anslutning till aktuell byggnad. 

 

6. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

6.1 Genomförd kontroll i byggskedet 

Enligt upprättat kontrollprogram ska grundvattennivån mätas minst 1 gång/vecka under 
byggtiden. Nivåmätningar har utförts regelbundet sedan maj 2017 och mätfrekvensen har 
intensifierats i anslutning till arbeten som riskerar att påverka grundvattennivåerna (Golder 
Associates AB, 2021). I rör 18L12 (vid husliv på bostadsrättsföreningen Mårbacka) har en så 
kallad diver installerats som under perioder har använts för kontinuerlig mätning av 
grundvattennivån. 
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Befintliga grundvattenrörs placering framgår av Figur 6.1:1. Nya grundvattenrör har 
installerats under hösten 2020 och vintern 2020/2021 med anledning av de avvikande 
förhållanden som har noterats inom den nordvästra delen av området. 

 

Figur 6.1:1 Planritning befintliga grundvattenrör vid Ekebykorset våren 2021. (Rör med benämning 

som börjar med 20L har installerats under 2020, rör med benämning som börjar med 21L har 

installerats under 2021.) 

 

6.2 Planerad kontroll i byggskedet 

Ett kontrollprogram för mätning av grundvattennivåer kommer att upprättas för de 
planerade åtgärderna på den norra sidan om E18. Utifrån vad som framkommer i det 
fortsatta arbetet med framtagande av underlag gällande vattenverksamheten och tekniska 
lösningar kan det bli aktuellt att inkludera ytterligare parametrar i kontrollprogrammet.  

För återstående arbeten på den södra sidan om E18 föreslås att det sedan tidigare 
upprättade kontrollprogrammet för grundvatten följs.  

 

6.3 Återinfiltration 

Som skyddsåtgärd finns möjlighet till återinfiltration av grundvatten, om behov av att 
upprätthålla nivåerna utanför sponten uppstår. Därigenom kan risken för negativ påverkan 
på skyddsobjekten minska ytterligare (Golder Associates AB, 2021).  
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7. Samråd 

7.1 Genomfört samråd för vägplan 

Vägplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan och samråd har hållits med 
Länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga kommun och enskilda som berörs av vägplanen. Efter 
samrådstiden har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse. Vägplanens 
granskningshandling har ställts ut för skriftliga synpunkter. Efter granskningen har 
synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande.  

Vägplanen vann laga kraft i januari 2019. 

 

7.2 Samråd för vattenverksamhet 

Samråd för vattenverksamheten planeras att hållas som ett undersökningssamråd under 
maj månad 2021. Samrådskretsen föreslås omfatta Länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga 
kommun, Karlskoga Energi & Miljö AB och andra berörda myndigheter (SGU, 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten).  

Samråd med enskilda berörda planeras att utföras som ett skriftligt samråd per brev under 
juni 2021. Samrådskretsen föreslås omfatta boende i flerfamiljshuset på fastigheten 
Yrkesskolan 1, verksamhet på fastigheten Poeten 8 (OKQ8) samt verksamhet på fastigheten 
Sparrisen 1 (bilrekond och verkstad). Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en 
samrådsredogörelse som delges Länsstyrelsen i Örebro län. Efter beslut från Länsstyrelsen 
om vattenverksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte, upprättas en 
så kallad liten eller stor miljökonsekvensbeskrivning.  

8. Fortsatt arbete 

Trafikverkets bedömning är att vattenverksamheten inte medför en betydande 
miljöpåverkan och att det därför bör upprättas en så kallad liten 
miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap. 47 § miljöbalken). Vilka aspekter som bör 
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas utifrån de miljöeffekter som 
vattenverksamheten leder till. 

Följande miljöaspekter bör enligt Trafikverkets bedömning behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Hydrogeologiska förhållanden. De föreslås behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen eftersom de kommer att påverkas av 
vattenverksamheten.  

 Byggnader. Möjlig påverkan på dessa av vattenverksamheten föreslås behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.   

För följande miljöaspekter har Trafikverket gjort bedömningen att de inte påverkas av 
vattenverksamheten och därmed inte bör behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Grundvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Lokaåsen bedöms inte påverkas 
av vattenverksamheten (se avsnitt 3.3). 

 Ytvatten bedöms inte påverkas av vattenverksamheten.  

 Naturmiljö och kulturmiljö bedöms inte påverkas av vattenverksamheten. 
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 Förorenad mark bedöms inte påverkas av vattenverksamheten.  

 Enskilda brunnar bedöms inte påverkas av vattenverksamheten. 
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