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Prövning enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808)
Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) att 
grundvattenbortledning i samband med ombyggnation av Västra passagen och 
Brunnsgatan, Nyköpings kommun, kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Detta beslut kan inte överklagas enligt 6 kap. 27 § miljöbalken.

Beskrivning av ärendet
Inom ramen för projektet Ostlänken planerar Nyköpings kommun och Trafikverket att 
bygga om befintlig järnvägsstation i Nyköping och anlägga ett trafikslagsövergripande 
resecentrum. Den framtida järnvägsanläggningen kommer utgöras av tre järnvägsspår, en 
mittplattform mellan spår 2 och 3 samt två planskilda passager under järnvägsspåren 
(Västra passagen och Centrala passagen). I samma skede planerar Nyköpings kommun att 
bredda och sänka Brunnsgatan, som är av stor betydelse för trafikflödet, för att frigöra mer 
fri höjd och utöka kapaciteten gällande framkomlighet för trafiken.
Vid båda passagerna kommer grundvattnet att sänkas av i byggskedet i samband med 
länshållning av schakt. Vid Västra passagen är grundvattennivån uppmätt till ca +9,7 m 
och kommer sänkas ca 1,5 m. Vid Brunnsgatan bedömer sökanden att grundvattennivån 
kommer sänkas 2,5-3 m till ca +6,5 m under byggskedet (det framgår inte av handlingarna 
vad dagens grundvattennivå är). Projekteringen är dock inte så pass detaljerad i 
samrådsskedet att schaktets bottennivå kan fastställas exakt vid Brunnsgatan. 
Av handlingarna i samrådsredogörelsen framkommer det att grundvattnet kommer även 
behöva sänkas vid byggandet av den Centrala passagen. Där är grundvattennivån uppmätt 
till +9,7 m och kommer sänkas ca 1,5 m under byggskedet.
Arbetena som kräver sänkning/bortledning av inläckande grundvatten kommer att pågå i ca 
10 månader för Västra passagen och mellan 1,5-2 år för Brunnsgatan. Arbetet förväntas 
starta år 2020.
Grundvattnet som kommer pumpas och ledas bort från områdena kommer ledas ut i 
Nyköpingsån.

Motivering till beslutet
Den planerade verksamheten är omfattande. Det finns en osäkerhet kring hur 
grundvattensänkning kan komma att påverka omkringliggande områden i form av 
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naturmiljö och byggnader. Ibland sker avsänkning utanför schakt där man inte förväntat sig 
en avsänkning. För att minska osäkerheten krävs en mer grundläggande undersökning och 
en plan för oförutsägbara händelser.
Var grundvattnet leds ut i Nyköpingsån framgår heller inte av samrådshandlingarna. Det 
bör undersökas var lämpligt utlopp ska placeras för att minimera störningen på 
strandkanter och på recipienten (Nyköpingsån).
Det finns risk för föroreningar i grundvattnet då förorenad mark finns i området där 
verksamheten ska bedrivas. Konsekvenser av eventuella föroreningar i grundvattnet och 
dess påverkan på recipienten gällande känslighet, flöde och länsvatten gör att 
verksamheten är omfattande och komplex. 
De planerade åtgärderna omfattas av tillståndsplikt bland annat enligt 11 kap 9 § 
miljöbalken.
Nyköpings kommun har genom ombud Elin Nannstedt, Sweco, meddelat att sökanden 
själv anser att verksamheten kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Av dessa ovannämnda anledningar ska särskild hänsyn tas till allmänhetens behov av 
information. Av samma anledningar ska verksamheten anses medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 6 kap. 26 § miljöbalken ska Länsstyrelsen efter undersökning i ett särskilt beslut 
avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller 
åtgärden kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt 6 kap. 27 § miljöbalken får inte Länsstyrelsens beslut om huruvida verksamheten 
eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan överklagas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av miljövårdsdirektör Anne-Li Fiskesjö med vattenhandläggare 
Johanna Bergman som föredragande. I handläggning av ärendet har även funktionschef 
Anna Forslund deltagit.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:

Elin Nannstedt, Sweco

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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