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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. 

Sammanfattning 
Denna samrådsredogörelse omfattar järnvägsplan Hallsberg – Stenkumla Nytt dubbelspår, i 
Askersunds, Hallsbergs och Kumla kommuner, i Örebro län. Trafikverket planerar att bygga 
nytt dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla.  

Samrådsredogörelsen sammanfattar de synpunkter och information som inkommit från 
enskilda, myndigheter och organisationer under de olika samråd som genomförts under 
projektets gång. Samrådsredogörelsen sammanfattar olika skeden, då samråd skett i 
förstudie, järnvägsutredning, och lokaliseringsutredning. 

Under projekttiden har Trafikverket genomfört samråd med både myndigheter, 
organisationer, näringsliv och allmänheten. De myndigheter som främst berörts hittills i 
projektet är Länsstyrelsen i Örebro län, Askersunds-, Hallsbergs- samt Kumlas kommun. 
Organisationerna består bland annat av föreningar med intressen som berörs av de olika 
åtgärderna och näringslivets aktörer som representeras av företag i regionen som påverkas 
av projektet.  

Trafikverket har genomfört två samrådsmöten i Östansjö den 4 juni 2018 för att samråda 
kring framtagen samrådshandling. På samrådsmötet presenterades förslaget till 
järnvägsplan med tillhörande underlag, förslagets miljökonsekvenser samt järnvägsplanens 
formella handläggning. Samrådshandlingen var sedan ute på samrådsremiss mellan 2018-
06-04 och 2018-07-06. Under remisstiden har järnvägsplanen funnits tillgänglig på 
Trafikverkets hemsida.  

Länsstyrelsen i Örebros län fattade 2012-06-14 beslut om att projektet antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  

Allt inkommit material rörande järnvägsplanen finns diariefört hos Trafikverket på 
ärendenummer TRV 2015/54804. 

Planläggningsbeskrivning 
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som 
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. 
Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av 
kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i 
ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka 
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: 
2013-06-17, 2018-01-22 och 2018-06-04.  
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Samrådskrets 
I lokaliseringsutredningen har Trafikverkets checklista TDOK 2013:0058 använts som 
utgångspunkt för remissen av förslagen till lokaliseringsalternativ. Enskilda intressen har 
informerats genom samrådsmöte och informationsbrev till boende längs sträckan 
Hallsberg-Degerön. Kallelse till samrådsmöte publicerades i Nerikes Allehanda och på 
Trafikverkets hemsida. 

Samrådskretsen i skedet järnvägsplan – planförslag har definierats utifrån bedömt behov 
anpassat till utredningens omfattning och bedömda påverkan.  

Samråd i tidigare skeden  
Samråd har skett i både förstudien och järnvägsutredningen för sträckan Hallsberg – 
Degerön. I förstudien förespråkar alla remissinstanser ett dubbelspår mellan Hallsberg och 
Degerön. Samråd för allmänheten har också skett i förstudien i Hallsberg och Åsbro.  

Under järnvägsutredningen förespråkar de flesta remissinstanser alternativ UA5.  

Förstudie  
Ett samrådsmöte med allmänheten i samband med förstudiearbetet hölls i Hallsberg den 8 
februari 2012. Totalt kom det 140 personer på mötet. Under och efter samrådsmötet fick 
deltagarna lämna sina synpunkter på vykort, det inkom cirka 40 synpunkter. Samtliga 
synpunkter och minnesanteckningar från förstudien finns diarieförda hos Trafikverket på 
diarienummer TRV 2012/30648. 

Val av lokaliseringsalternativ  
I samband med arbetet med järnvägsplanen, val av lokaliseringsalternativ har flera olika 
samråd hållits. Trafikverket har haft separata samråd med berörda kommuner och med 
länsstyrelsen.  

Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och 
protokoll gällande val av lokaliseringsalternativ finns diarieförda hos Trafikverket under 
diarienummer TRV 2013/2983.  

Möten med myndigheter och organisationer 
Informationsmöten/samrådsmöten har hållits regelbundet med Länsstyrelsen i Örebro Län 
och Askersunds kommun samt regionförbundet. Syftet med mötesserien var att regelbundet 
informera ovan nämnda parter fortlöpande om projektets utveckling och omfattning. På 
mötena redovisades projektet i sin helhet och de pågående arbetena samt tidplanen. 

Samrådshandlingen med de olika lokaliseringsalternativen presenterades för Länsstyrelsen i 
Örebro och regionförbundet 2014-03-25 och för Hallsbergs och Askersunds kommuner 
2014-03-27 i samband med att handlingen gick ut på remiss.  

Ett möte med representanter från Askersunds kommun, Syd Närkes byggförvaltning samt 
Åsbro intresseförening genomfördes 2013-10-04. Det hölls också en översiktlig information 
för Åsbro intresseförening under sommaren 2013.  
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Ett utökat samråd för utredningsalternativ UA1 hölls mellan den 17 december 2013 och 
2014-01-24. Rekommenderat brev skickades till direkt berörda för utökad korridor den 18 
december 2013.  

Möte med allmänheten 
Samråd med allmänheten genomfördes 2013-06-17  i Alléskolan Hallsberg, 19 personer 
deltog i samrådet. Trafikverket redogjorde att samtliga yttranden ska skickas in skriftligt. På 
samrådsmötet beskrev Trafikverket om projektförutsättningarna för utbyggnaden av 
dubbelspåret mellan Hallsberg-Stenkumla. Sista datumet för allmänheten att delge sina 
synpunkter var 2013-08-05. Det inkom cirka 30 skriftliga synpunkter.  

Inkomna synpunkter på samrådsremiss:  

De flesta remissinstanser förordar UA5. Ur synpunkterna framgår att det är positivt med 
förbättrad förbindelse. Samt att alternativet skulle innebära störst utvecklingsmöjligheter 
för framtidens järnväg samt Åsbro.  

Det framkommer också att det är viktigt att tunneldragningen inte skadar värden gällande 
natur- och friluftsliv.  

En fastighetsägare inkom med en synpunkt gällande Närkesberg Hönseri AB, som 
nyinvesterade 2013 med 25 miljoner till ett nytt stall. Fastigheten ligger mitt i korridorerna 
för alternativ 4 och 5.  

Med ökad godstrafik ökar även transporterna av farligt gods, vilket måste beaktas.  

En del av de inkomna synpunkterna motsätter sig alternativ UA2 då man anser att 
alternativet skulle förstöra ett helt samhälle och skär av närheten till sjön Tisaren. 
Trafikverket har beaktat synpunkterna och tog dessa med sig i kommande arbete med de 
fyra olika korridorerna.  

Samrådsredogörelsen från tidigare skede finns att läsa i sin helhet på Trafikverkets hemsida 
daterad 2014-05-08 och under diarienummer TRV 2013/2983. 

Samråd 2014-03-19 till 2014-04-24 
De flesta remissinstanser förordar UA5, det västliga alternativet vid Karintorp. Det 
framkommer att det är av vikt att Åsbro kursgård får ligga kvar då det kommer medföra 
stora kostnader att flytta skolan.  

Hallsbergs kommun bedömer att UA5 utgör minst störning för kringboende, naturvärden 
och friluftsliv, samtidigt som det medger störst tidsvinst för tågtrafiken. Det är också viktigt 
att tillgängligheten till kommunens järnvägsknutna verksamheter, främst Posten och 
Hallsbergsterminalen inte får skadas. Störst påverkan på landskapsbilden sker i området 
där godsstråket ansluter mot västra stambanan.  

Det framgår ur synpunkterna att det är viktigt att bevara Åsbro stationshus eftersom det 
tillsammans med järnvägen, utmärker det äldre stationssamhället.  

Miljön kring Bladsjön måste beaktas noggrant. 
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Det framkommer ur synpunkterna att det är viktigt att Trafikverket i projektet ser till att 
skapa bra förutsättningar för kollektivtrafikens och andra trafikslags anslutning till 
järnvägsstationen i Hallsberg.  

Samråd järnvägsplan med status samrådshandling 
I kommande kapitel redovisas en sammanfattning av synpunkter som inkommit under 
samrådstiden för järnvägsplanen. Sammanlagt har det inkommit 35 yttranden beträffande 
den aktuella järnvägsplanen. Av dessa yttranden är 22 stycken från allmänheten och tretton 
stycken har inkommit från myndigheter, kommuner och andra berörda organisationer.  

Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på Trafikverkets webbplats under perioden 1 juni 
– 6 juli 2018. Information om var handlingarna funnits tillgängliga har delgivits i annons i 
lokaltidningarna Nerikes Allehanda och Sydnärkenytt 2018-05-26 samt på Trafikverkets 
webbplats.  

Det har under samrådstiden varit möjligt att inkomma med synpunkter till Trafikverket. 
Samtliga inkomna synpunkter och yttranden från samrådet finns diarieförda hos 
Trafikverket under TRV 2015/54804.  

Samråd med berörd länsstyrelse 
Möten med Länsstyrelsen Örebro län 
Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen Örebro län har ägt rum 2018-03-26. Syftet med mötet 
var att informera om vad som hänt i projektet och vad som kommer hända framöver. 
Trafikverket lyfte frågeställning angående den förändrade MKB-lagstiftningen som trädde i 
kraft vid årsskiftet. Trafikverket och länsstyrelsen är enade om att förändringarna inte är så 
stora jämfört med tidigare.  

Trafikverket lyfte även frågeställningar kring hantering av massor och behovet av att ansöka 
om tillstånd eller inte. Tunneln och förstärkningarna inom sträckan Hallsberg-Stenkumla 
kommer att ge upphov till stora mängder massor. Länsstyrelsen svarade att det sannolikt 
kommer kräva tillstånd.  

Ett möte med länsstyrelsen har även ägt rum 2018-09-13. Syftet med mötet var att 
informera om vad som hänt i projektet och vad som kommer att hända framöver samt 
insamla synpunkter.  

Trafikverket informerade om de synpunkter som inkommit på samrådshandlingen. 
Trafikverket informerade också om att inventering av vattendrag pågår just nu. På mötet 
diskuterades olika former för hantering av ett markavvattningsföretag vid olika grad av 
påverkan. Enligt Länsstyrelsen så måste man dock se till varje enskilt fall. Vilka 
förutsättningar som finns på plats och grad av påverkan, innan man bestämmer vilken 
åtgärd som krävs.  

Skriftligt inkommande yttrande 
Länsstyrelsen anser att Trafikverkets handlingar är väl genomarbetade, men att de bör 
kompletteras när det gäller avsnitten för natur- och vattenmiljön. 
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Naturmiljö 
Det kan vara bra att ta upp vilka kompensationsåtgärder som kan tänkas för de alléer som 
berörs, men även för övriga berörda naturvärden.  

Länsstyrelsen anser att det finns risk för påverkan på Natura 2000 området Lindhult i 
samband med grundvattensänkningen. Frågan om Natura 2000 prövning hanteras av mark- 
och miljödomstolen. 

Länsstyrelsen menar att samrådshandlingen i dagsläget inte är tillräcklig för att kunna 
bedöma påverkan och konsekvenser på fridlysta och rödlistade arter. Underlaget behöver 
kompletteras med inventeringar av lämpliga artgrupper, som nämns i handlingen. Därefter 
kan länsstyrelsen säga om verksamheten kommer att kräva artskyddsdispens.  

Tabellen eller texten på sida 61 i miljökonsekvensbeskrivningen gällande påverkan på vissa 
objekt, behöver kompletteras med grad eller typ av påverkan för de naturvärden som inte 
nämns i den löpande texten. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt finns fler objekt längs 
järnvägssträckningen som omfattas av det generella biotopskyddet som bör pekas ut. 

Trafikverkets kommentar: Det kommer att genomföras inventeringar, 
undersökningar, en viltstudie och Trafikverket kommer att jobba för att minimera 
grundvattensänkningar. Resultaten kommer att arbetas in i granskningshandlingen.  

Det kommer även att genomföras inventeringar av fauna och flora.  

Vattenmiljö 
Länsstyrelsen anser att det behövs ett förtydligande över vilken förändring som de fysiska 
åtgärderna leder till och vad den förändringen har för betydelse. Det bör även framgå om 
den upp till 15 meter höga banken kommer att beröra några vattenområden.  

Konsekvenserna och effekterna av att vattendrag och andra våtmarksområden berörs av 
åtgärder på olika sätt behöver förtydligas. Länsstyrelsen ställer frågan om vilka områden 
som kommer att påverkas av grundvattensänkningen, detta kan kompletteras med en karta.  

Länsstyrelsen påpekar att det framgår av handlingarna att tunnelns påverkan på 
grundvattnet kommer minska med tiden och ställer frågan vad det innebär.  

Det framgår inte vilken hänsyn som tagits till klimatförändringar, det behöver förtydligas 
vad åtgärderna får för effekt på enskilda och allmänna intressen inom påverkansområdet 
och om effekterna samt konsekvenserna kan förstärkas av klimatförändringarna. 

Länsstyrelsen ställer också frågan vilken anledningen är att utgå från 
lågmedelvattenföringen vid beaktning av vattenutsläpp från bansträckningen.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att dokumentera vattenmängd och 
vattenkvalitet innan byggstart och därefter följa upp. Trafikverket tittar just nu på hur 
man kan bygga dubbelspåret utan att vattennivån påverkas. Detta hanteras i MKB:n. När 
MKB:n  är framtagen, finns underlag för konsekvenser. Trafikverket kommer jobba för att 
minimera grundvattensänkningar. 
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Ytterligare samråd med länsstyrelsen i Örebro har hållits efter samrådstiden för 
järnvägsplanen.  

Den 2 april 2019 hölls ett samråd angående vattenfrågor i projektet.  

Frågor/synpunkter från länsstyrelsen:  

Provpumpning måste bedömas som att den inte påverkar allmänna eller enskilda intressen 
(enligt miljöbalken 11 kap 12§) annars är den egentligen tillståndspliktigt för 
provpumpningen. Lagstiftningen gör ingen skillnad på tillfällig eller bestående påverkan.  
Trafikverkets kommentar: Provpumpningen kommer att pågå kort tid med god 
kontroll. Vi får avbryta om det uppkommer påverkan.  

Hur är det med risk för sättningsskador på fastigheter som kan påverkas av 
grundvattensänkning?  
Trafikverkets kommentar: Vi kommer att titta vidare på sättningsrisker. 
Dricksvattenbrunnar med påvisad skada kommer att ersättas; borra ny brunn eller 
koppla på kommunalt nät.  

Grundvattenförekomster i området behöver belysas i handlingarna, inklusive påverkan på 
dessa.  

Finns det risk för ackumulering av föroreningar vid våtmarker för rening så att det finns risk 
för läckage till Tisaren som utgör vattentäkt. 
Trafikverkets kommentar: Nej, det bedömer vi att det inte finns.  

Länsstyrelsen påtalar att Trafikverket behöver beakta nya lagstiftningen, behöver beskriva 
hur varje kvalitetsfaktor påverkar.  
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig informationen.  

Länsstyrelsen påtalar att vi behöver visa vattendragen som vatten leds till har kapacitet att 
hantera de flöden som kommer till.  
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig informationen.  

Länsstyrelsen rekommenderar att vi tar med så många vattenfrågor som möjligt runt 
tunneln i tunnelansökan.  
Trafikverkets kommentar: Transportvägar och banvall genom våtmark är 
tillståndspliktigt vattenverksamhet. Våtmark räknas som vattenområde.  
Även trummor får gärna ingå i tillståndsansökan. Bara bra för länsstyrelsen med samlad 
prövning istället för uppdelat i flera småärenden, bra med helhetsbild. Anmälningar kan 
samlas i grupper.  
Projektet behöver fundera igenom vad som blir rationellt och hur det kan slå på tidplanen, 
beroende av när tekniska lösningar för olika delar är klara och när tillstånden behöver 
vara klara.  
 
 
Tillståndsansökan för tunneln blir betydande miljöpåverkan (BMP) på grund av att Natura 
2000-prövning ingår. Länsstyrelsen kommer därför inte att fatta något separat beslut om 
BMP, utan Natura2000 blir styrande för den tillståndsansökan.  
Trafikverkets kommentar: Vi gör därför direkt avgränsningssamråd 
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Länsstyrelsen anser att utformning och utförande behöver vara klarlagt för bron för att de 
ska kunna ta ställning till tillståndsansökan. Länsstyrelsen rekommenderar inte att vi söker 
för olika alternativ.  
 
 
Angående samrådsupplägg svarar länsstyrelsen att vi antingen kan börja med 
undersökningssamråd eller genomföra utrednings- och undersökningssamråd gemensamt. 
Styrande ska egentligen vara om projektet gör bedömningen att det inte är betydande 
miljöpåverkan (börja med utredningssamråd, om inte BMP så räcker liten MKB) eller är 
betydande miljöpåverkan (gemensamt utrednings- och avgränsningssamråd).  
 
 
Länsstyrelsen frågar om tidplanen för de två tillståndsansökningarna.  
Trafikverkets kommentar: Just nu följer de samma tidplan med samråd planerat i 
höst.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar att vi samlar ihop flera ärenden, utifrån geografisk indelning 
eller liknande, istället för många små ärenden. Ta gärna med så mycket som möjligt i 
tillståndsansökningarna för vattenverksamhet.  
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig informationen. 

Den 24 april 2019 hölls ett samråd angående landskapsbild, kulturmiljö samt 
masshantering.  Länsstyrelsen hade följande frågor: 

Kommer några hus att lösas in vid Stenkumla? 
Trafikverkets kommentar: I nuläget planeras inga hus att lösas in i Stenkumla 

Hur har ni gjort värderingen i kulturarvsanalysen? 
Trafikverkets kommentar: Vi har utgått från RAÄ:s plattform för kulturhistorisk 
värdering och urval, och de tre kriterierna kulturhistoriskt sammanhang, kulturhistoriskt 
helhet och kulturhistorisk relevans med en gradering utifrån detta. En 
känslighetsbedömning vägs även in. Vid värderings vägs de olika parametrarna samman.  

Vem är arkeolog i projektet? 
Trafikverkets kommentar: Ezequiel Pinto-Guillaume, WSP Stockholm.  
 
Finns möjlighet till kompensationsåtgärder vid Västra Å i form av en skrift eller skyltar som 
berättar om värdena? Det rör sig mycket människor där.  
Trafikverkets kommentar: Vi tar med oss det. Vi har liknande åtgärdsförslag att 
skylta längs befintlig järnväg, samt eventuellt behålla någon del av rälsen. Samverkan 
mellan landskap krävs kring detta.  

Finns planer på cykelbana hela vägen längs befintlig järnväg? 
Trafikverkets kommentar: Detta är inte bestämt än men det finns intresse för detta 
längs båda sträckningarna. Det är upp till kommunerna.  

Har kulturmiljöinventering från Hallsbergs kommun använts? 
Trafikverkets kommentar: Inga utpekade miljöer berörs av projektet.  

Synpunkt från länsstyrelsen: Den arkeologi som görs i samband med projektering är också 
en kompensationsåtgärd då information tas fram och publiceras.  
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Hur har orienteringssporten i området värderats? 
Trafikverkets kommentar: Vi vet att det finns orienteringskartor för stora områden 
inom de aktuella kommunerna. Orientering har inte vägt in specifikt, men kommer delvis 
in där vi behandlar motionsleder, naturstigar och spår samt att stora områden och 
samband mellan friluftsområden beaktas vid värdering. Fokus inom projektet har varit 
att undersöka och värdera områden där värden för friluftslivet sträcker sig över 
vardagsnatur. Vi har vidare inte kunnat bedöma platser vi inte inventerat. Detta gör det 
svårt att fånga upp alla områden där orientering förekommer.  

Kommer det att innebära problem med vibrationer för hönseriet? 
Trafikverkets kommentar: Verksamheten är oroliga för det. Eventuellt finns det risk 
för vibrationer i silt som finns i området. Geotekniska undersökningar kommer att 
genomföras i området.  

Synpunkt från länsstyrlesen: Det är viktigt med dialog med kommunens miljökontor 
angående upplag för anläggningsändamål.  
Trafikverkets kommentar: Dialog planeras i ett tidigt skede.  

Hur bred blir byggvägens breddning i Västra Å? 
Trafikverkets kommentar: Det bör inte bli mer än upp till någon meter. Projektering 
av detta pågår.  

Kan byggvägen återställas och överbyggnaden tas bort efter byggskedet? 
Trafikverkets kommentar: Vägen kommer att utgöra en serviceväg efter byggtiden 
men då behöver inte vägen vara så bred som i byggskedet. Överbyggnaden kan tas bort 
om det inte finns intresse av att ha kvar en förstärkt väg för till exempel hönseriets 
timmertransporter.  

Hur mycket höjs vägen när man förstärker? 
Trafikverkets kommentar: Man höjer vägen cirka 30-40 cm.  

Synpunkt från länsstyrelsen: Byggvägen i Västra Å går genom hyttan och kvarnen så 
problemet ligger i hur upplevelsevärdet och det visuella påverkar av att man bygger om 
vägen. Ha i åtanke vid fortsatt arbete med denna fråga hur man kan göra så att det inte blir 
så stor visuell påverkan på området, eller att påverkan bara blir temporär.  

Den 17 juni 2019 hölls ett samråd med länsstyrelsen angående buller, vibrationer, flyovern, 
förorenad mark, befintligt spår samt vatten från tunneln.  

Synpunkt från länsstyrelsen: kolla så att upplagsområden och byggvägar inte går genom 
någon känd förorening. 
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig synpunkten i arbetet med 
upplagsytor och byggvägar.  

Information från länsstyrelsen: Svevia som driver en av bergtäkterna får inte ta emot 
entrprenadmassor i sitt tillstånd. Skanska har tillstånd för 200 000 ton entreprenadberg/år.  
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen.  
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Den 5 november hölls ytterligare ett samråd med länsstyrelsen angående samrådsunderlaget 
för art- och biotopskydd, vatten under bygg- och drifttid, grundvatten, Hults naturreservat 
och akustik.  

Frågor/synpunkter från länsstyrelsen:  
Finns det en uppsamlingstabell med aktuella dispenser och samråd? 
Trafikverkets kommentar: Ja, det gör det.  

Samråd räcker inte alltid. Gällande arter är det viktiga att noggrant bedöma deras status. 
Går det att undvika behovet av dispens så är det bra.  
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig informationen.  

Vad utgår värdet 2,1 ifrån från MKN? 
Trafikverkets kommentar: Värdet kommer från en lista som heter ”särskilt förorenade 
ämnen” för nitratkväve. 

Anläggning av damm i Tripphultsbäcken, hur ska det gå till? 
Trafikverkets kommentar: Genom urgrävning i område med postglacial sand. Det 
bedöms ske markinfiltration här. Det finns ingen vattentäkt i närheten. Geoteknik avgör 
lösning för att begränsa negativ påverkan på omgivningen. Detta ingår i den MKB som 
tas fram för tunnel med samråd i januari. 

Hur är torven, är det mycket uran?  
Trafikverkets kommentar: Torven är analyserad. Flera indikationer på uran men det 
är främst norrut. Det är den färskaste torven längst upp som används som inte har lika 
mycket uran pga. mer genomsläpplighet 

Hur nära spåret befinner sig skärmarna? Något att tänka på vid anordning är att det finns 
en risk att djur kan fastna och risk på påkörning. T.ex. älgar vänder inte om utan springer 
längs med spåret tills skärmen tar slut.  
Trafikverkets kommentar:  Generellt 2-3 meter. Vi utgår från rekommendationer och 
gör åtgärder så nära som möjligt på vissa ställen. Ja, detta kan komma att bli ett problem 
att ta i åtanke, frågan tar vi med oss.  

 Är det bullervall eller bullerplank vid Karintorp, och hur hög bank i så fall? 
Trafikverkets kommentar:  Längre norrut vid Bållby blir det en vall. Vid Karintorp 
där det är åkerlandskap ligger järnvägen på en 3-4 meter bank som börjar i höjd med där 
bullerskärmen börjar.  

Hur hanteras övriga, mer övergripande kulturmiljöaspekter, förutom lämningar, i MKB? 
Det är viktigt att landskapets helhet behandlas i MKB och de eventuella 
landskapsförändringar som uppkommer, och inte enbart vad som händer med 
lämningarna.  Det är viktigt att ni hanterar landskapsgestaltning i efterhand, för att 
kompensera för eventuella landskapsförändringar. 
Trafikverkets kommentar:  Kulturmiljödelarna i MKB bygger på bl.a. 
kulturarvsanalysen och utgör en sammanvägning av olika värden som finns kopplade till 
platser/områden inom projektet, såsom dels lämningar men även värdefulla 
landskapsrum.    

Synpunkter som inkommit i efterhand via mail 2019-11-13: 

Vattenmiljö  
Förutom det som framkommit i tidigare samråd vill Länsstyrelsen påpeka att det är viktigt 
att alla vattenverksamheter som ska utföras, dess miljöpåverkan och andra konsekvenser 
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är viktigt att lyfta de grund- och 
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ytvattenförekomster som berörs, samt påverkan på dess miljökvalitetsnormer. Trafikverket 
behöver också klargöra vilka prövningar som avses, så det tydligt framgår i 
miljökonsekvensbeskrivningen vilka vattenverksamheter som Trafikverket avser att 
anmäla/söka tillstånd för.  

Kulturmiljö  
Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att hitta en lösning för att visa de kulturmiljövärden 
som kommer att påverkas. Detta gäller framförallt de sträckor där högre vallar och banker 
kommer att byggas upp i ett annars flackt landskap. För att synliggöra, dokumentera och ta 
tillvara de värden som finns och som kommer att påverkas kan med fördel laserdata samt 
historiska kartor användas. Det är viktigt att det framgår i MKB att delar av landskapet och 
kulturmiljövärden kommer att påverkas och vad som kan göras för att mildra denna 
påverkan. De fornlämningar som finns längs sträckan kommer att presenteras av 
Arkeologikonsult. 

Samråd med länsstyrelsen 2020-03-20. 

Trafikverket informerade om att groddammen vid Vångerud och orkidéerna kommer att 
hanteras inom prövning inom tillståndsansökan vattenverksamhet.  

Samråd med berörda kommuner 

Hallsberg, Kumla och Askersunds kommuner deltog på ett samrådsmöte med Trafikverket 
gällande järnvägsplan – samrådshandling den 4 juni 2018. Syftet med mötet var att 
informera om vad som hittills hänt och vad som kommer hända framöver i projektet, samt 
ge berörda möjlighet att träffa Trafikverket och ställa frågor.  

Trafikverket informerade om planprocessen, viktiga miljöaspekter, bullerfrågor och 
kommande arbeten. Hallsbergs kommun ställde frågan om när byggstart för aktuell sträcka 
kommer ske, Trafikverket informerade att projektet arbetar mot att byggstart ska ske 2021. 
Askersunds kommun framförde att det finns frågeställningar kring hur den gamla järnvägen 
ska hanteras och kommer inkomma med dessa synpunkter skriftligt under samrådet.   

Skriftliga inkomna synpunkter 
Hallsbergs kommun 
 
Järnvägsplan 
Hallsbergs kommun vill att förändringarna gällande den 15 meter höga banken/bron blir så 
estetiskt tilltalande som möjligt. Kommunen är också angelägen om att boende, 
verksamheter och markägare får generösa lösningar avseende intrång, buller, vibrationer 
och närmiljöer.  

Kommunen är positiv till ombyggnad av väg 529, Hallsbergsvägen. Kommunen har försökt 
få till en regional cykelväg mellan Hallsberg och Östansjö. Det anses vara viktigt att en 
cykelväg planeras och byggs samtidigt på den aktuella sträckan. Byggnationen av en 
cykelväg behöver även ske på hela sträckan västerut in till Östansjö och ansluta mot 
Trafikverkets befintliga cykelväg. Önskvärt är att Trafikverket även kompletterar med en 
cykelväg österut och ansluter mot den kommunala cykelvägen i Tomta. 

Hallsbergs kommun förutsätter att Trafikverket bär väghållaransvaret även efter 
ombyggnationen av väg 529 och 609.  
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Trafikverkets kommentar: En gång- och cykelväg kommer att byggas längs 
Hallsbergsvägen södra sida inom planområdet. Gång- och cykelväg förlängs mot väster 
fram till Granhöjdsgatan i Östansjö tätort. 

Tunnel 
Alternativa sträckningar måste undersökas för de byggvägar som planeras runt 
Tripphultssjön då det finns många intressen att bevaka i området. Kommunen medverkar 
gärna till ett separat möte kring olika förslag som Askersunds kommun och Östansjös 
utvecklingsgrupp inkommit med gällande transportvägar. Gärna så fort som möjligt.  

Trafikverkets kommentar: Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med 
fastighetsägare, länsstyrelsen och berörda kommuner för att minimera påverkan i 
Tripphultsområdet. 

Befintligt spår 
Hallsbergs kommun är intresserad av att Trafikverket omvandlar järnvägsbanken till gång- 
och cykelväg på vissa sträckor som Hallsbergs kommun sedan tar över. För att ta över den 
gamla järnvägsbanken vill kommunen att Trafikverket genomför följande åtgärder på den: 

1. Sträckan från Stenkumla, genom Åsbro, förbi Tisarbaden, över kommungränsen och 
vidare längs båda spåren mot Hallsberg görs om till gång- och cykelväg vissa 
sträckor. Om möjligt skulle det vara önskvärt att asfaltera sträckorna för att 
minimera framtida driftkostnader. I söder ansluts gång- och cykelvägen till väg 608 
vid Stenkumla. 

2. Det östra spåret i Hallsberg kan användas som cykelväg fram till korsningen vid 
Kullängsvägen för att cyklisterna sedan kan fortsätta på kommunala cykelvägar. 

3. Järnvägsbanken samt broarna över Rörsätterbäcken och Storån på sträckan från 
Högtorpsgatan fram till söder om Storån måste tas bort. Vid broarna har det skett 
en kraftig fördämning vid höga vattenflöden och som avsevärt förvärrat problemen 
kring översvämningar i Hallsbergs tätort. Efter borttagande av järnvägen kan 
Bergöös väg och Högtorpsgatan knytas samman.  

4. Det västra spåret kan användas som gång- och cykelväg och anslutas till väg 529 för 
att angöra västra Hallsberg.  

5. Gång- och cykelvägen skyltas tydligt enligt nationell norm. 

6. Vi förutsätter att erforderliga saneringsarbeten av järnvägsbanken görs av 
Trafikverket innan ett övertagande. 

Anledningen till att kommunen är intresserad av att båda bansträckningarna mot Hallsberg 
omvandlas till gång- och cykelväg är att den som går mot Tälleområdet lämpar sig för 
arbetspendling och att den andra ansluter mot Hallsbergs östra delar med centrum, 
gymnasium med mera. Man kan dessutom ta sig vidare mot Kumla och Örebro via väg 641 
och lösningen smälter då ihop mycket bra med Trafikverkets satsning på cykelstråk längs 
riksväg 50 söderut mot Askersund och vidare på ömse sidor om Vättern. De båda vägarna 
kommer dessutom att tillsammans ge en fin slinga för rekreationscykling. 
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Trafikverkets kommentar: Befintligt spår kommer att rivas då det nya spåret ersätter 
de två gamla spåren. Vissa delar av den befintliga banvallen kommer att byggas om till 
gång- och cykelbana.  

Näringsliv 
Trafikverket måste säkerställa att godtagbara tillfarter skapas så att alla typer av lantbruk 
kan bedrivas på fastigheten Ulvsätter 2:4.  

Kommunen planerar en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hallsberg och 
Östansjö. Vätternvatten AB planerar en ny överföringsledning för vattenförsörjning till 
Laxå. Ledningarna kommer troligen att förläggas parallellt med Västra stambanan och detta 
bör beaktas i planeringen.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer inte att omöjliggöra tillträde till 
åkermark. Trafikverket och Hallsbergs kommun bestämmer nytt läge för 
överföringsledningen och Trafikverket bekostar flytten. Vätternvatten AB erhåller 
skyddsrör under järnvägen vid lämplig korsningspunkt. 

Brunnar och vatten 
Kommunen förutsätter att Trafikverket kommer att ersätta de drabbade fastighetsägarna 
gällande enskilda brunnar, med en godtagbar vattenlösning. Kommunen är öppen för en 
diskussion om en utökning av det kommunala VA-området eller lösningar för enstaka 
brunnar så att aktuella fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-nätet.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att genomföra brunninventeringar 
under hösten 2018. De som blir berörda kommer att kontaktas i god tid innan. Efter 
inventeringen kommer berörda brunnar ses över och eventuella åtgärder tas fram.  

Korrigeringar och faktakontroller 
Kommunen listar en del korrigeringar och faktakontroller som Trafikverket bör ändra i 
samrådshandlingen.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer se över de korrigeringar och 
faktakontroller och redigera dessa.  

Miljökonsekvensbeskrivning 
Generellt anser kommunen att vissa utredningar inte är kompletta och tillräckliga för att 
göra en samlad bedömning, exempelvis vilka miljökonsekvenser projektet kan ha på 
området, och hur stor påverkan det blir. 

Beskrivningarna och utredningarna kring markavvattning bör förtydligas och kontrolleras 
bättre. För att få bättre underlag kring markavvattning har länsstyrelsen i samarbete med 
kommunen gjort utredningar på Täljeåns avrinningsområde i Hallsbergs tätort där olika 
modelleringar finns och kan vara ett bra underlag för samrådshandlingarna. 

Trafikverkets kommentar: Inventeringar och utredningar pågår. MKB i 
granskningshandlingen kommer ge en mer fullständig bild. Det pågår utredning gällande 
grundvattenpåverkan och detta kommer att redovisas utförligt i tillståndsansökan för 
vattenverksamhet som samråds under 2019. Markavvattningsföretag utreds också under 
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hösten. Trafikverket tar gärna del av kommunens utredningar. Behovet av 
fördröjningsåtgärder utreds inom projektet.  

Det framkommer i MKB att grundvattnet kommer sänkas som följd av den nya dragningen. 
Det står även att grundvattennivåerna kommer att återgå i ett normalt läge med tiden. 
Kommunen undrar hur lång tid Trafikverket bedömer att det tar till återgång i normalläge 
och hur nivåerna övervakas över tid.  

Kommunen inväntar utredningen för grundvattenpåverkan vad gäller påverkansområde 
samt enskilda och allmänna intressen. Samt planen hur risk för föroreningsspridning ska 
hanteras under byggskedet.  

Kommunen informerar att Hallsberg och Östansjö drabbats av översvämningar i samband 
med kraftiga skyfall. Hänsyn måste tas till risken för framtida ökade nederbördsmängder vid 
beräkning av dagvatten och lakvatten från tunnel och byggnation. Kommunen undrar hur 
våtmarker och ädellövträd kommer kompenseras i och med påverkan av att 
grundvattennivåerna sänks.  

Ett antal ädellövträd kommer att tas bort, kommunen undrar hur det kommer att 
kompenseras.  

Trafikverkets kommentar: Avsänkning av grundvattnet kan minska med tiden men 
återgår inte till samma nivåer som före avsänkning. Kontrollplan tas fram inom 
processen för tillstånd till vattenverksamhet. Gällande ädellövträden kommer förslag till 
åtgärder att tas fram. Vad gäller grundvattensänkningen som följd av skärningen med 
Hallsbergsvägen kommer ett nytt stationärt tillstånd att skapas, och 
grundvattenavsänkningens storlek kommer sannolikt inte minska med tiden. 

Utredningar pågår med avseende på bland annat tunnelns, förskärningarnas och 
skärningen med Hallsbergsvägens bidrag till grundvattenpåverkan. 
Grundvattenpåverkan som följd av portar under planerad järnväg utreds även. 

Bullerutredningarna bör kompletteras med beräkningar genom hela Östansjö för att få en 
helhetsbild och kunna ta ställning till föreslagna bulleråtgärder. Det måste också framgå om 
bullerutredningarna tar hänsyn till eventuellt högre hastigheter och fler inbromsningar vid 
det nya triangelspåret mot Mjölby. Östansjö är beläget vid en förkastningsbrant som kan ge 
ljudeffekter som också måste tas hänsyn till i bullerberäkningarna och de bulleråtgärder 
som föreslås. Har några faktiska bullermätningar gjorts på sträckan för att se skillnaden 
mellan modellering och verklig data? Kommunen bedömer att åtgärder kan krävas för fler 
fastigheter än de 290 som beskrivs i miljökonsekvensutredningen. 

Vibrationsmätningar ska genomföras utefter den planerade sträckan och kan med fördel 
även genomföras de mest utsatta fastigheterna längs Västra stambanan i Östansjö. 
Hallsbergs kommun förutsätter att Trafikverkets planerade skyddsåtgärder för att eliminera 
störande vibrationer och stomljud är tillräckliga och övervakas över tid. 

Trafikverkets kommentar: Järnvägsplanen kommer att inkludera åtgärder för att 
minska de störningar som orsakas av planen gällande buller och vibrationer. Östansjö 
ingår i en nationell översyn av bulleråtgärder och kommer att utredas avseende buller 
inom ramen för det projektet.  
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Beräkningarna har genomförts i enighet med de nordiska beräkningsmodellerna för väg- 
och spårtrafik. De modellerna används som standard för trafikbullerutredningar i 
Sverige. Beräkningarna baseras på tillåten hastighet för banan och tågtypen. 
Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till bromsljud och kurvskrik.  

I beräkningsprogrammet som använts skapas en tredimensionell modell som inkluderar 
terräng, byggnader och spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader 
påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att reflektioner och skärmning påverkar 
ljudutbredningen. 

De nordiska beräkningsmodellerna för väg- och spårtrafik är sedan länge etablerade och 
praxis för trafikbullerutredningar i Sverige. Beräkningarna baseras på årsdygnstrafik 
vilket avser all trafik under ett år jämnt fördelad under årets dagar. Att utföra 
verifierande mätningar kräver inmätning under lång tid, under specifika 
väderförhållanden och med noggrann kontroll av bakgrundsnivåer och ingår normalt inte 
i trafikbullerutredningar. Inga bullermätningar har utförts inom detta projekt. 

Att undersöka behovet av åtgärder mot vibrationer och stomljud ingår som en separat del 
av utredningen. Utredningen kommer att svara på behovet vibrationsmätningar och var 
det är lämpligast att utföra dem. De delar av Östansjö som berörs av järnvägsplanen 
kommer att inkluderas. 

Askersunds kommun 
 
Nybyggnation av järnväg 
Askersunds kommun menar att de byggvägar som planeras är relativt otydligt beskrivna i 
samrådshandlingen. Byggvägarna kommer innebära ingrepp i naturen. Kommunen menar 
att det minsta ingreppet i det känsliga naturområdet rimligen torde vara att de två 
tunnelrören drivs från varsitt håll och att mötespunkten väljs utifrån massbalans i 
respektive ände av projektet. Kommunen menar att den väg som går från Karintorp norrut 
mot Tripphultssjön borde gå att ersätta med en byggväg som dras i spårlinjen. Kommunen 
önskar en beskrivning av hur marken där byggvägarna anläggs kommer att återställas.  

Kommunen förordar en engagerad satsning på att bron över Bladsjön utformas på ett 
estetiskt tilltalande sätt.  

I samband med att järnvägsbron över riksväg 50 byggs utgår kommunen från att väg 608 
tidvis kommer att användas för omledning. Kommunen vill uppmana Trafikverket att i 
samband med upphandlingen av projektet ställa krav på korta omledningstider. Väg 608 
tenderar att slitas av omledning och projektet bör ta höjd i budget för åtgärder på vägen.  

Trafikverkets kommentar: Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med 
fastighetsägare, länsstyrelsen och berörda kommuner för att minimera påverkan i 
Tripphultsområdet. Det är sannolikt att delar av byggvägarna kommer att vara kvar som 
skogsbilvägar i framtiden. 

Företagande 
Kommunen anser att det är av största vikt att Närkesbergs Hönseri AB går helt skadelösa ur 
situationen och uppmanar Trafikverket att ta företagets synpunkter på största allvar och 
aktivt medverka till att hitta en lösning.  
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Trafikverkets kommentar: Trafikverket avser att utforma anläggningen efter 
gällande lagstiftning och i dagsläget är järnvägen planerad cirka 100 meter från 
byggnaden. Trafikverket utför geotekniska undersökningar och beräkningar för att 
säkerställa att kringliggande byggnader inte påverkas. 

Kollektivtrafik 
Kommunen vill att Trafikverket utformar den nya järnvägen så att det är möjligt att på sikt 
etablera ett tågstopp för persontrafik så nära Åsbro som möjligt.  

Kommunen vill att Trafikverket skapar bra förutsättningar för busstrafikens och andra 
trafikslags anslutning till järnvägsstationen i Hallsberg. Ett förslag för att göra trafiken 
mellan Åsbro och Hallsberg smidig och säker vore att ”Blåbergakorsningen” drogs ned via 
en väg parallell med riksväg 50 till Åsbros norra infart. Detta skulle underlätta för all trafik 
från Lerbäck, Karintorp och Åsbro till Hallsberg. Kommunen föreslår denna lösning som en 
del av järnvägsplanen, trots att den rör en satsning på vägnätet.  

Trafikverkets kommentar: Det ingår inte i uppdraget Hallsberg-Degerön att utreda 
tågstopp längs sträckan. Men om det i framtiden ska byggas ett tågstopp så är det söder 
om Västra Å det bör placeras, där vi bygger tre spår. 
Järnvägsprojektet kan bara bidra till en ombyggnad av väg 50 genom att tillhandahålla 
stenmassor. Ombyggnaden kräver en vägplan. 

Gammal järnväg genom Åsbro 
Kommunen är intresserad av att Trafikverket omvandlar järnvägsbanken till gång- och 
cykelväg som kommunen sedan tar över. För att ta över den gamla järnvägsbanken vill 
kommunen att Trafikverket genomför följande åtgärder:  

• Sträckan från Stenkumla, genom Åsbro, förbi Tisarbaden, över kommungränsen och 
vidare längs båda spåren mot Hallsberg görs om till asfalterad gång- och cykelväg. 
Detta förutsätter givetvis att Hallsbergs kommun delar uppfattningen och är beredd 
att ta hand om den del som ligger där. I söder ansluts gång- och cykelvägen till väg 
608 vid Stenkumla.  

• Ett alternativ kan vara att sträckan söder om passagen av väg 608 görs om till 
tillfartsväg till framtida industriområde. I så fall skall endast den del av 
järnvägsbanken som ligger norr om denna punkt bli gång- och cykelväg enligt ovan. 
Kommunen önskar ha en fortsatt dialog med Trafikverket om detta.  

• Viadukten som gör att väg 608 passerar planskilt över järnvägen tas bort och 
området återställs. En bra plankorsning ordnas för gång- och cykelvägens passage 
vid väg 608. 

• Gång- och cykelvägen skyltas tydligt enligt nationell norm. 

• Kommunen förutsätter att erforderliga saneringsarbeten görs av Trafikverket.  

Anledningen till att kommunen är intresserade av att båda bansträckningarna mot 
Hallsberg skall omvandlas till gång- och cykelväg är att den som går mot Tälleområdet 
lämpar sig för arbetspendling och att den andra ansluter mot Hallsbergs östra delar. Man 
kan dessutom ta sig vidare mot Kumla och Örebro via väg 641 och lösningen smälter då ihop 
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mycket bra med Trafikverkets satsning på cykelstråk längs riksväg 50 söderut mot 
Askersund och vidare på ömse sidor om Vättern. De båda vägarna kommer dessutom att 
tillsammans ge en fin slinga för rekreationscykling. 

Trafikverkets kommentar: Befintligt spår kommer att rivas då det nya spåret ersätter 
de två gamla spåren. Vissa delar av den befintliga banvallen kommer att byggas om till 
gång- och cykelbana. Sträckan Åsbro – Toskekärr bör inte vara gång/cykelväg men viss 
del av den kan vara enskild väg. 

Brunnar och vatten 
Kommunen förutsätter att Trafikverket kommer att skapa förutsättningar för att ägarna till 
brunnarna som påverkas får en ny lösning för sitt behov av vatten. Kommunen är öppen för 
diskussion om en utökning av VA-område om det skulle vara en ekonomisk och praktisk 
rimlig lösning för de inblandade.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att genomföra brunninventeringar 
under hösten 2018. De som blir berörda kommer att kontaktas i god tid innan. Efter 
inventeringen kommer berörda brunnar ses över och eventuella åtgärder tas fram.  

Korrigeringar 
Kommunen listar en del korrigeringar och faktakontroller som Trafikverket bör ändra i 
samrådshandlingen. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer se över de korrigeringar och 
faktakontroller och redigera dessa.  

Miljökonsekvensbeskrivning 
MKB:n saknar karta där samtliga genomgångna naturobjekt visas. Det nämns i MKB:n att 
hackspett förekommer i närheten av spårutbyggnaden, men utvecklar inte hur den kan 
påverkas och vad som görs för att minska påverkan. Kommunen anser att det är viktigt att 
poängtera att igenväxning får påverkan på naturvärden, landskapsbild och biologisk 
mångfald. Till exempel finns bestånd av klotgräs, en rödlistad art.  

Trafikverkets kommentar: Inventeringar och utredningar pågår. MKB i 
granskningshandlingen kommer ge en mer fullständig bild. 

Delar av byggvägarna kommer att anläggas längs kraftledningsgator, som i många fall blivit 
viktiga livsmiljöer för vissa arter. Vad som finns längs planerade arbetsvägar bör noggrant 
inventeras och tas hänsyn till.  

Kommunen vill att Trafikverket kompenserar för de förstörda naturvärdena i form av två 
förstörda våtmarker, nedtagna ädellövträd, påverkade alléer, igenvuxna hävdmarker och 
eventuella störningar av fridlysta arter.  

De byggvägar som i illustrationer redovisas som byggvägar känns inte fullt genomtänkta. 
Under det fortsätta arbetet med projektet förutsätts att kommunen är delaktig för att erhålla 
så bra lösningar för vägarna som möjligt. 

Vad gäller byggvägarna ställer sig kommunen frågan om det inte går att använda sig utav 
den kommande tunnelns gångar för att kunna transportera material. Kommunen undrar om 
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det är nödvändigt med två vägar söderut eller kan dessa bli en. Om vägarna behövs bör en 
redovisning ske av hur återställandet av dessa vägar kommer att göras.  

Det är viktigt att dels komma fram till lämpligt antal upplagsytor men dels lämpligt 
placerade sådana för att kunna minimera störande verksamhet.  

Trafikverkets kommentar: Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med 
fastighetsägare, länsstyrelsen och berörda kommuner för att minimera påverkan i 
Tripphultsområdet. Gällande ädellövträden kommer förslag till åtgärder att tas fram. 

Kommunen ställer krav på att alla brunnar som kan påverkas i projektet provtas med 
avseende på vattenkvalitet men även utifrån aspekter på vibrationsskador som kan skada 
brunnarna. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att genomföra brunninventeringar 
under hösten 2018. Efter inventeringen kommer berörda brunnar ses över och eventuella 
åtgärder tas fram.  

Ett gediget kontrollprogram för provtagning innan och efter entreprenaden bör tas fram för 
att undvika förstörda vattenmiljöer. Vidare bör föreslagna uppsamlingsdammar placeras 
med hänsyn till natur- och markmiljön.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att dokumentera vattenmängd och 
vattenkvalitet innan byggstart och därefter följa upp. Trafikverket tittar just nu på hur 
man kan bygga dubbelspåret utan att vattennivån påverkas. 

I MKBn beskrivs det att en inventering av förorenade massor inom järnvägsstråket kommer 
att göras och kommunen önskar ta del av denna inventering för att kunna göra en 
bedömning av framtida arbetsinsats.  

Trafikverkets kommentar: Inventeringar och utredningar pågår. MKB i 
granskningshandlingen kommer ge en mer fullständig bild. 

Samråd med Hallsbergs, Kumla och Askersunds kommun 2019-06-18. Samrådet gällde 
landskap, buller, grundvatten, ytvatten och masshantering. Trafikverket informerade om de 
olika delarna och kommunen hade möjlighet att ställa frågor.  

Hur breda blir tryckbankarna? 
Trafikverkets kommentar: Tryckbankarna blir upp till 70 meter på det bredaste 
stället. 

Hur stora blir upplagsområdena som breder ut sig på Tälleslätten? Detaljplanearbetet i det 
området pågår. 
Trafikverkets kommentar: Trafikverket skickar över upplagsområdena till Hallsbergs 
kommun och samordnar ytorna med kommunen.  

Askersunds kommun förslag är att stänga Blåbergakorsningen och bygga en parallellväg 
längs väg 50. 
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig synpunkten. 
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Information från Hallsbergs kommun: Det finns en nedlagd kommunal deponi norr om 
Östansjö.  Den har inget in-eller utlopp.  
Det finns gammalt avloppsreningsverk i början av Östansjö som skulle kunna ta emot 
massor. 

Hallsbergs kommun: Vill att banvallen för Långängsspåret tas bort i Hallsberg. Vill öka 
snittet 2-3 gånger vid Rösättersbäcken för att undvika framtida översvämningar i Hallsberg. 
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig informationen. 

Hallsbergs kommun: kommer det att vara container-försök? 
Trafikverkets kommentar: Tunnelvattnet ska renas i containerlösning men det 
systemet fungerar dåligt för kväverening. Därför föreslås tunnelvattnet renas från kväve i 
en anlagd våtmark.  

Hallsbergs kommun: Buller i Östansjö; när ska åtgärder göras i Östansjö?  
Trafikverkets kommentar: Beräkningar är utförda och har överlämnats till projektet 
Nationellt buller som ska se över det.  

Information från Hallsbergs kommun: en planerad överföringsledning går genom området 
på Tälleslätten. Dialog om vart den ska läggas måste ske under hösten 2019.  

 

Samråd med Hallsbergs och Kumla kommun angående Tälleslätten: 

Trafikverket redovisade ytorna som är föreslagna som upplags- och etableringsområden. 
Hallsbergs kommun vill flytta ett område längre västerut för att möjliggöra för kommande 
exploatering i området.  
Hallsbergs kommun påminner om att det finns ett icke aktivt markavvattningsföretag i 
området som måste hanteras. Trafikverket tar med sig informationen.  

Samråd med Hallsbergs och Kumla kommun 2020-04-01 angående 
detaljplaner, befintligt spår samt överföringsledningen.  

Trafikverket redovisade tryckbankarnas utbredning och dess påverkan på området där 
detaljplan ska tas fram.  Trafikverket kollar om diket kan gå närmare tryckbanken.  
Hallsbergs och Kumla kommuner visade en skiss på hur området är tänkt att 
detaljplaneläggas. Trafikverket önskar en serviceväg som går runt Vattenfalls anläggning 
samt nyttja den planerade industrigatan och ansluta den till räddningsvägen i området.  
Järnvägsplanen kommer att beröra en del av ”Detaljplan för Hallsbergsterminalen, del av 
fastigheten Stora Älberg 1:53 m.fl. i Hallsberg, 2001-05-28, (AKT: 1861-P10)”. Trafikverkets 
önskemål är att hantera detta som en mindre avvikelse.  
Järnvägsplanen kommer även att beröra en stadsplan på 1954. Där ska en gång- och 
cykelbana anläggas i planens prickmark. Där är Trafikverkets önskemål att den delen av 
planen upphävs.  

Skanska har undersökt möjligheten att etablera en ny makadamteminal i Hallsberg. Om 
detta blir verklighet vill de bygga ett spår till anläggningen. Då ska en del av det västra 
befinliga spåret nyttjas för detta samt för dumpertrafik. Detta innebär att det inte går att ha 
en gång- och cykelväg hela vägen fram till Hallsberg. Ett förslag är att vika av cykelbanan in 
på Blåbergavägen. Hallsbergs kommun tar med sig frågan.  
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Hallsbergs kommun har önskemål att lägga en överföringsledning vid tryckbankarna 
bankfot på den norra sidan. Samordning krävs mellan kommunen och Trafikverket.   

 
Samråd med Hallsbergs och Kumla kommun 2020-05-05 angående 
detaljplaner, befintligt spår samt överföringsledningen. 
Trafikverket redovisade järnvägsanläggningens intrång i ”Detaljplan för 
Hallsbergsterminalen”.  Hallsbergs kommun frågade hur Trafikverket bibehåller funktionen 
för framtida anslutning till Hallsbergsterminalen när infartsgruppen förlängts. Trafikverket 
redovisade att det går att lägga in växlar i framtiden om behovet finns.  
Hallsbergs kommun önskade att överföringsledningen förläggs vid järnvägsbankens 
släntfot. Trafikverket tar med sig detta.  
Befintligt spår diskuterades och Hallsbergs kommun önskar att inte överta några 
järnvägsbroar. Hallsbergs kommun ser inte någon nytta med att överta det västra spåret.  

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Under samrådstiden för samrådshandlingen har två samrådsmöten med allmänheten 
genomförts. Mötena hölls i Östansjö under två tillfällen. På det första mötet kom det 75 
personer och på det andra mötet 60 personer. Inbjudan till de båda mötena skickades till de 
ägare till fastigheter som berörs av projektet. 

Båda mötena inleddes med att Trafikverket presenterade utdrag från projektet såsom 
kommande arbete, miljöaspekter och information om planprocessen. Efter presentationen 
fanns möjlighet att ställa frågor och titta vidare på förslaget i mindre grupper.  

Frågor framförda under de allmänna samrådsmötena 
Under de två samrådsmötena fanns det chans till frågestund. Nedan sammanfattas de frågor 
och svar som inkom under de två frågestunderna. 

Buller 
Funderingar kring bullerstörningar och bullerskydd på bron över Bladsjön, bullernivåer i 
Östansjö samt funderingar kring bullerpåverkan då järnvägen läggs högt upp. Även 
funderingar kring bullerskydd. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tittar på hur man kan utforma bron samt 
järnvägen på ett sätt så att bullerstörningarna kan bli acceptabla. Det stämmer att 
bullernivåerna ökar vid fri utbredning. Trafikverket kommer att titta mer i detalj på vilka 
fastigheter som är berörda och erbjuda bullerskyddsåtgärder, de bullerutredningskartor 
som presenteras nu innefattar inga bullerskyddsåtgärder.  

Vägar/Byggvägar 
Funderingar kring hur aktuella vägar i området kommer att påverkas under byggtiden, 
såsom Hallsbergsvägen, Karintorpsvägen och vägsamfälligheter, samt gång- och cykelvägar. 
Det framkom också mer specifika frågor såsom hur breda vägar som behövs, placering av 
byggvägar samt om det finns mer information kring byggvägar.  

Trafikverkets kommentar: Det kommer att vara möjligt att köra på Hallsbergsvägen 
under hela byggtiden eftersom den nya vägen byggs medan den gamla fortfarande är i 
bruk, Karintorpsvägen kommer gå under järnvägen och framkomligheten kan påverkas 
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vid korta tillfällen. Utmed den nya vägen kommer en gång- och cykelbana att anläggas. 
Om Trafikverket har medfört att samfällighetsvägar har gått sönder kommer detta att 
ersättas. Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med fastighetsägare, länsstyrelsen 
och berörda kommuner. Trafikverket har studerat en placering av byggväg väster om 
järnvägen, men detta skulle bli för brant. Man behöver avverka en cirka 20 meter bred 
korridor, men tio meter räcker till vägbanan.  

Påverkan på djur, fauna och flora 
Funderingar kring hur frågan om djur påverkas och om det kommer att göras någon 
inventering av fauna och flora i Tripphultsområdet. 

Trafikverkets kommentar: Det kommer att genomföras inventeringar, en viltstudie 
och Trafikverket kommer att jobba för att minimera grundvattensänkningar. De 
miljödomar som kommer att gälla kommer att utgå från att det inte får bli någon 
påverkan på flora och fauna. Även enskilda intressen kommer att tas i beaktning i 
miljödomarna.  

Vatten 
Funderingar kring hur vattnet påverkas i brunnar och i Bäcksjön/Tripphultssjön och hur 
vattendelningen på Tystingeberget påverkas. Fråga kring att det finns en reservvattentäkt 
för Östansjö, väster om norra tunnelpåslaget, då det finns grundvatten med artesiskt tryck, 
frågan är om man vet att inte detta vatten står i förbindelse med Källenekällan.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att dokumentera vattenmängd och 
vattenkvalitet innan byggstart och därefter följa upp. Nivån i Bäcksjön kommer 
Trafikverket med största sannolikhet inte få tillstånd till att sänka. I 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer detta att beskrivas. Trafikverket tittar just nu på 
hur man kan bygga dubbelspåret utan att vattennivån påverkas. Detta hanteras i MKB:n. 
När MKB:n  är framtagen, finns underlag för konsekvenser. 

Trafikverket har borrat på Tystingeberget och berget hade mindre sprickbildning än 
förväntat. Fortsatta borrningar kommer emellertid att göras. Det pågår även just nu 
omfattande fältarbeten för att utreda vattenflödena. Trafikverket håller fortfarande på att 
genomföra borrningar och har inte svar på frågan gällande påverkan på vatten kring 
brunnar ännu. Trafikverket uppmärksammar att inkomma med kontaktuppgifter i de fall 
man har en brunn, då kan Trafikverket mäta vattendjup och kvalitet.  

Transport av massor 
Funderingar kring hur friluftsområdet vid Tripphult kommer att bli påverkad då massorna 
ska transporteras från tunneln till Tälleslätten. Funderingar om det finns fler alternativ till 
transporter av massor.  

Trafikverkets kommentar: Det är emellertid inte fastställt att massorna kommer 
transporteras genom Tripphultsområdet, Trafikverket studerar olika alternativ till hur 
massorna från tunneln kan transporteras till bankarna på Tälleslätten.   

Gång- och cykelväg 
Det framkom förslag om att bygga en cykelväg provisoriskt under byggskedet för de som 
cykelpendlar samt önskning om att den gång- och cykelväg som ska byggas ansluter till 
nuvarande gång- och cykelbana i Östansjö. Det fanns även funderingar kring vad som avgör 
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hur gång- och cykelvägar planeras, det hänvisas till när nya riksväg 50 byggdes, då denna 
sträckning stängdes av så det inte var möjligt att cykla.  

Trafikverkets kommentar: Järnvägsbroarna kommer att byggas först i syfte att 
kunna transportera massor från tunneln till Tälleslätten på dem utan att störa 
vägtrafiken på exempelvis Hallsbergsvägen eller riksväg 50. Det kommer att anläggas en 
ny gång- och cykelväg längs den nya vägen. Gällande planering av gång- och cykelvägar 
så är detta något som är mer prioriterat idag.  

Övriga frågor 
En fråga framkom om ersättningsfrågor kan regleras efter att järnvägsplanen är fastställd. 
Funderingar om hur allmänheten får insyn i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.  
Frågor gällande höjdskillnader, nivåer, avstånd och bankar framkom under mötet. 

Trafikverkets kommentar: Det är möjligt att hantera ersättningsfrågor efter att 
planen är fastställd. Det är dock inte möjligt för någon markägare att sätta stopp för 
utbyggnaden efter att järnvägsplanen är fastställd.  
Det finns en samrådshandling för MKB framtagen, denna ligger på hemsidan och det går 
bra att inkomma med synpunkter. MKB:n kommer att uppdateras till 
granskningshandlingen. När det är dags för granskning informeras de som är berörda. 
Höjdskillnaden på järnvägsspåret i Hallsberg respektive Stenkumla är cirka 100 meter. 
Nivån på bron över Bladsjön ligger på cirka tio meter. Den södra tunnelmynningen ligger 
cirka tre kilometer från Bladsjön.  
 
Förslaget innebär att järnvägen kommer att passera riksväg 50 på bro vid Tälleslätten. 
Bron föreslås dock bli något längre än bara själva passagen av vägen, dels då järnvägen 
här ligger i kurva, dels för att en mindre väg också ska få plats parallellt med riksväg 50. 

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 
Samrådsredogörelsen kommer att uppdateras efter genomförd samrådsremiss. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig. 

Försvarsmakten har inget att erinra. 

Jordbruksverket har inget att erinra. 

Region Örebro län 
Regionen efterfrågar en tidig och löpande dialog angående trafikstörningar som kommer att 
uppkomma i samband med byggandet av dubbelspåret. Regionen framför också att när 
Hallsbergsvägen byggs om är det viktigt att ta höjd för en framtida gång- och cykelväg 
mellan Hallsberg och Östansjö.  

Regionen förutsätter att Trafikverket i fortsatt planläggningsprocess söker den lokalisering 
och utformning av vägar som behövs under byggtiden som innebär minst intrång och skada 
för såväl natur som påverkan på boende och trafikanter. Samt att Trafikverket söker de 
lösningar och åtgärder som minimerar negativ påverkan på enskilda och enskilda 
näringsidkare.  
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Regionen anser också att när befintlig bana tas ur bruk bör ha iordningställt banvallen för 
att den ska kunna utnyttjas som cykelväg.  

Trafikverkets kommentar: En gång- och cykelväg kommer att byggas längs 
Hallsbergsvägen och avtal mellan Hallsbergs kommun och Trafikverket kommer skrivas 
angående drift och underhåll.  

Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med fastighetsägare, länsstyrelsen och 
berörda kommuner. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
SGU påpekar att det saknas beskrivning av berggrunden i de dokument som presenteras. 
Med tanke på att en tunnel ska drivas är det viktigt att åtminstone översiktligt redovisa vilka 
bergarter som finns samt eventuella svårigheter som kan uppstå i samband med 
framtagande av järnvägsplan.  

SGU menar också att under kapitel 13 i MKBn så ges ingen information om berggrundens 
egenskaper även om det nämns att utredningar gjorts i tidigare skeden.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket har utfört erforderliga undersökningar av 
berget, resultatet redovisas i framtida handlingar. 

Statens geotekniska institut, SGI 
SGI påpekar att det vore bra om Trafikverket på karta markerar var i plan respektive delar i 
beskrivningen av de geologiska/hydrogeologiska/geotekniska förutsättningarna härrör.  

SGI rekommenderar att miljötekniska markundersökningar utförs innan projektering för att 
ytterligare avgränsa eventuella förorenade områden. SGI rekommenderar också att ett 
kontrollprogram upprättas för dag- och länshållningsvattnet. 

Trafikverkets kommentar: Undersökningar för geoteknik och markmiljö pågår under 
2018 och resultatet av dessa kommer att arbetas in i handlingen.  

Närkesberg Hönseri AB 
Närkesberg Hönseri anser att dragningen av järnvägen borde göras på ett sådant sätt att 
produktionen av unghöns inte blir lidande. Bullernivån som blir med järnvägen och 
planerad växling kommer omintetgöra ekologisk produktion i anläggningen. Hönseriet 
menar att genomförd bullerutredning inte tar hänsyn till tågväxlar eller frigående höns. 
Järnvägens höjd i förhållande till anläggningen kommer även att få negativ betydelse.  

Hönseriet framför önskemål om en yta från anläggning till järnvägen på 250 – 300 meter. 
Önskan är att flytta järnvägen till att ligga minst 250 meter från närmaste byggnad, för att 
kunna bibehålla verksamheten. För det fall järnvägen inte går att flytta 250 meter bort 
måste anläggningen lösas in alternativt anläggas på överenskommen plats.  

Hönseriet påpekar också att information om höjden på den planerade järnvägsbanken vid 
passage av byggnad Åängen inte framfördes på samrådsmötet i Östansjö. Hönseriet menar 
att det bör finnas beräkning av marktryck och sammanhängande mark- och 
grundvattenförändringar. Hönseriet vill informera Trafikverket att en äggproducent i 
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angränsande län har fått uppträngande vatten i bottenplattan i hönsstall efter en utfyllnad 
cirka 500 meter bort och sannolikt kommer inte byggnaden att kunna användas mer.  

Hönseriet påpekar att Trafikverket inte får nyttja vägarna inom fastigheten på grund av 
smittorisk, störning mm.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket avser att utforma anläggningen efter 
gällande lagstiftning och i dagsläget är järnvägen planerad cirka 100 meter från 
byggnaden. Trafikverket utför geotekniska undersökningar och beräkningar för att 
säkerställa att kringliggande byggnader inte påverkas.   

Järnvägen byggs på berg eller stenbank 100 m från huset, vilket gör det osannolikt att 
vibrationer bli ett problem i driftskedet. Vi får utreda vidare vilka åtgärder som behöver 
vidtas vid byggandet. Vi ska klara av att uppfylla riktvärdet för buller. 
Trafikverket förstår er oro för en framtida ändring av föreskrifterna för ekologisk 
uppfödning av höns och krav på arealer utomhus. Men Trafikverket måste hela tiden 
förhålla sig till gällande lagstiftning, så vi kan inte diskutera ersättning eller åtgärder på 
grund av en eventuell föreskrift. 

SMHI 
SMHI ställer sig positivt till att järnvägen byggs ut.  
SMHI påpekar att hänsyn bör tas till översvämningsrisken, tågtunneln bör konstrueras så 
att regnvatten inte tränger in i den vid kraftig nederbörd. Det är också viktigt att utreda 
vilken påverkan tågtunneln har på våtmarker, vattendrag och sjöar i området. Passagen över 
Bladsjön bör utformas omsorgsfullt så att de hydrologiska förhållandena inte påverkas. 
Bullernormer måste också säkerställas.  

Trafikverkets kommentar: I kommande skede tas hänsyn till framtida 
översvämningsrisker. Trafikverket noterar i övrigt synpunkterna.  

Östansjö lokala utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgruppen föreslår en alternativ transport-/byggväg för att skydda friluftsområdet 
Tripphultssjön-Motorp-Lindhult. Förslaget innebär att vägen leds ut i anslutning till väg 50 
mellan Bläckkärret och Kassmyra och därefter följer den söder om Hallsbergsvägen till 
anslutning till ny järnvägslinje. Förslaget innebär att användning av motionsspåret kan 
fortsätta.  

Utvecklingsgruppen uppmanar också att grundvattnet inte får sänkas eller förorenas. 
Utvecklingsgruppen menar att detta även gäller berörda brunnar, konsekvenser måste 
kartläggas innan byggstart. Ytterligare en uppmaning till trafikverket är att utreda 
bullerdämpande åtgärder samt överväga inlösen av särskilt bullerberörda fastigheter. 

Bäcksjön har tre huvudtillflöden från Tystingeberget, vilka inte får ändras så den normala 
vattennivån påverkas enligt utvecklingsgruppen, som också uppmanar att MKB:n måste 
förtydligas med rätt avrinningsflöden och tänkbara konsekvenser.  

Utvecklingsgruppen påpekar också att det behövs trafiksäkerhetsåtgärder för sänkt 
hastighet, samt nyplantering av träd i form av allé. Det framgår även att gång- och cykelväg 
Östansjö – Tomta bör ske i samverkan med Trafikverket och Hallsbergs kommun.  
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Slutligen anser utvecklingsgruppen att samtliga boende efter Hallsbergsvägen som invallas 
innanför den nya järnvägen mellan Tälle och Perstorp bör erbjudas inlösen av sina 
fastigheter.  

Trafikverkets kommentar: Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med 
fastighetsägare, länsstyrelsen och berörda kommuner. Trafikverket bygger på två ställen 
planskildhet för skidspår/byggväg. 

Det pågår utredning gällande grundvattenpåverkan och detta kommer att redovisas 
utförligt i tillståndsansökan för vattenverksamhet som samråds under 2019. Trafikverket 
kommer att genomföra brunninventeringar under hösten 2018. De som blir berörda 
kommer att kontaktas i god tid innan.   

Järnvägsplanen kommer att inkludera åtgärder för att minska de störningar som orsakas 
av planen gällande buller och vibrationer. Trafikverket kommer titta mer i detalj på vilka 
fastigheter som är berörda och erbjuda bullerskyddsåtgärder. 

En gång- och cykelväg kommer att byggas längs Hallsbergsvägen södra sida inom 
planområdet. Gång- och cykelväg förlängs mot väster fram till Granhöjdsgatan i Östansjö 
tätort. 

Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har inom och i anslutning till aktuell järnvägssträckning ett flertal 
anläggningar, pågående projekt och intressen. 

Om eventuella åtgärder på stamnätet inte går att undvika måste kontakt tas med Svenska 
kraftnät i ett så tidigt skede som möjligt. Detta då det för närvarande är mycket svårt att 
planera avbrott på grund av den höga investeringstakten i stamnätet. Större förändringar av 
stamnätet, till exempel flytt av eller höjning av stolpar, kräver ny eller ändrad koncession 
vilket i normalfallet innebär en genomförandetid på cirka tio år. Därför är det viktigt att 
kontakt tas med Svenska kraftnät i tid. Om Svenska kraftnäts ledningar berörs och åtgärder 
är oundvikliga bekostas dessa av Trafikverket, om inte annat följer av 2 kap. 22 § ellagen.  

Svenska kraftnät listar krav som gäller vid korsning av eller parallellgång med Svenska 
kraftnäts ledningar gällande väg/järnväg.  

Svenska kraftnät och Trafikverket har sedan tidigare haft möten och löpande kontakt 
rörande de båda myndigheternas pågående verksamhet och utredningar på den aktuella 
platsen. Det har dock uppkommit ytterligare behov från Svenska kraftnäts sida varför det är 
av största vikt att Trafikverket kontaktar Svenska kraftnäts kontaktperson Eva Jönsson så 
att vi gemensamt kan samråda och utreda bästa möjliga lösningar och möjligheter för 
myndigheternas behov.  

Svenska kraftnät emotser ett nytt möte med Trafikverket så att vi gemensamt kan granska 
och eventuellt anpassa föreliggande plan.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen. Trafikverket avser 
att fortsätta samråda med Svenska kraftnät under arbetets gång.  
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Hallsbergs Ridklubb 
Angående tunnelbygget i Östansjö, enligt uppgift kommer grundvattennivån sänkas cirka en 
meter, ridklubben har egen brunn och blir de påverkade så får klubben mindre vatten. Om 
så är fallet åtgärdas detta från Trafikverket? 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket känner inte igen någon siffra på sänkt 
grundvatten, målet är att inte sänka grundvattnet. Det kan ske en grundvattensänkning 
innan tunneln är tätad, under byggtiden. 
  
Om det blir grundvattensänkning och att det blir mindre vatten i brunnen, är det 
Trafikverket som ska se till att vatten finns i tillräcklig mängd under hela tiden.  
 

Samråd med Närkebergs hönseri 2019-04-09. 
Trafikverket hade ett enskilt samråd med Närkebergs hönseri för att informera och skapa en 
gemensam syn på infrastruktur och landskapsförändringar som påverkar hönseriet. 
Hönseriet önskar att så kallad enstolpe används för kraftledningarna som byggs om i 
området. Detta för att minska bredden på kraftledningsgatorna. Trafikverket tar med sig 
synpunkten i kommande arbete.  

Närkesberg Hönseri: det är hårda krav på buller enligt djurskyddslagen. 65 dB är riktvärdet 
inomhus. Information om att djurstallet är byggt 2012. Byggnaden är godkänd för att släppa 
ut höns vid ekologisk djurhållning. Höns är bytesdjur och har ett flyktbeteende vilket 
innebär att det inte kan vara några visuella intryck som oroar dem utomhus. 
Närkesberg Hönseri informerar om att det är besvärlig mark med silt omkring hönshuset. 
Siltvulkaner uppstår när foderbilen står vid fodersilos på våren. Trafikverket har inte utfört 
några geotekniska undersökningar mellan järnvägen och hönshuset men ska komplettera 
med detta samt grundvattenrör i området. Närkesberg Hönseri är oroliga att tyngden från 
järnvägsbanken och eventuell vall ska orsaka att grundvatten tränger upp i bottenplattan i 
djurstallet, då kan inte verksamheten bedrivas där längre. 

Närkesberg Hönseri informerade om sin verksamhet och framförde att de är mycket oroliga 
för sitt djurstall som hamnar i anslutning till järnvägen. Trafikverket tar med sig frågorna 
och kommer att planera för geotekniska undersökningar och grundvattenrör.  
Det kommer nya regler kring ekologisk hönsuppfödning under våren. När EU:s nya 
lagförslag är klart bokas ett nytt möte och då kommer förhoppningsvis även rådgivaren Åsa 
Odelros att delta för att informera om det nya regelverket och vad det kommer att innebära 
för ekologisk hönsuppfödning. 

Samråd med GreenCargo 2019-05-21 
Syftet med samrådet är att skapa en gemensam syn på de infrastrukturförändringar som kan 
komma att ske under projektet Hallsberg-Stenkumla, ge GreenCargo möjlighet att lämna 
synpunkter på anläggningens utformning.  

Infartsgruppen utökas med ett spår, söder om bef. I-grupp. Två spår ska klara 1000 m långa 
tåg, 2 spår 900 m långa tåg, resten 750 m långa tåg. Dessutom en serviceväg söder om alla 
spår. 
Fråga från GreenCargo: Når man alla spår? 
Trafikverkets kommentar: Det finns två spår in till infartsgruppen västerifrån. Det 
norra infartsspåret av dem når samtliga spår, men det södra når endast spår 300-305.  
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Går det att åka direkt söderut från Postterminalen?  
Trafikverkets kommentar: Nej, man måste växla om inne på personbangården.  

Hur fungerar det med kameraövervaning när infartgruppen förlängs?  
Trafikverkets kommentar: Kameraövervakning kommer att ordnas i området.  
 

Varifrån kommer kravet på 1000 m långa tåg? När kommer dessa tåg att vara realitet? 
Trafikverkets kommentar: Projektet har fått kravet från Trafikverket centralt, men 
mycket möjligt att det är samordning med EU-krav. 

GreenCargo vill se två scenarion för byggproduktionen från Trafikverket, och vill sedan 
lämna synpunkter på detta. 
Trafikverkets kommentar: Projektet tar med sig detta i kommande arbete.  

Önskemål att förbättra belysningen i området. 
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar med sig önskemålet.  

Samråd med allmänheten 
Skriftligen inkomna synpunkter från allmänheten 
  
Tunnel/Vatten 
Synpunkt gällande önskan om bevis på att undersökning skett av marken vid föreslagen 
tunnel. Oro finns till att vattenflöden under marken kommer skäras av. Fastighetsägare 
informerar att det finns gott om växter, grodor och kräldjur som är beroende av att habitat 
fungerar och finns kvar. Skickat med karta och bilder på damm (Breslätt), vill att 
Trafikverket undersöker hur dammen ser ut idag och följer upp förhållandena så att inget 
ändras. Tydlig utredning och information angående påverkan på grundvatten och sjösystem 
Tripphultssjön-Bäcksjön önskas av många synpunktsgivare.  
Fastighetsägare är orolig över vad som kommer hända med vattnet och ber om att brunnar 
och vatten undersöks. 
  
Det har inkommit synpunkter som motsätter sig eventuell sänkning av grundvattnet då det 
allvarligt skadar närliggande vattendrag, berg och sjöar. 
Det framkommer ur synpunkterna att området för planerad tunnel används för motion och 
rekreation. 

Fastighetsägare har inkommit med synpunkter gällande brunnar, då de vill säkerställa att 
användningen av dessa kan fortskrida efter att nya järnvägen byggts samt under byggtiden. 
Det har inkommit en formell begäran om besiktning av brunn på specifik fastighet. Samt 
andra synpunkter om att det önskas inventeringar av brunnar.  

Trafikverkets kommentar: Det kommer att genomföras inventeringar av fauna och 
flora. Trafikverket kommer jobba för att minimera grundvattensänkningar.  
Trafikverket kommer att genomföra brunninventeringar under hösten 2018. De som blir 
berörda kommer att kontaktas i god tid innan.  

Dammen Breslätt har under sommaren inventerats med avseende på groddjur. Resultat 
från inventeringarna kommer att presenteras i samband med MKB. 
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Buller 
Frågor om vilka ljudnivåer som den nya järnvägen kan ge och hur Trafikverket tänkt dämpa 
ljudet. Önskningar om bullervallar längs hela nya sträckan.   

Det har inkommit en formell begäran om bullermätning gällande en specifik fastighet. 

Synpunkter har inkommit berörande karta som visar  bullernivåerna från befintliga vägar 
och järnvägar. Det framförs att kartan kraftigtavviker från vad som uppmätts. Samt att det 
önskas att Trafikverket färdigställer den påbörjade bullervallen längs riksväg 50:s västra 
sida med en höjd på minst 1,5 meter över vägens. Synpunktsförfattaren ställer sig även 
frågande till bullerberäkningen från riksväg 529 och funderar över när mätningarna är 
gjorda.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer nu titta mer i detalj på vilka 
fastigheter som är berörda och erbjuda bullerskyddsåtgärder. Trafikverket tittar även på 
hur man kan utforma bron samt järnvägen på ett sätt så att bullerstörningarna kan bli 
acceptabla.  

De uppmätta bullervärdena skiljer sig från de ekvivalenta bullervärdena som hänvisades 
till i den inkomna synpunkten. Det uppmätta värdet är maxvärde och kan inte jämföras 
med ekvivalent ljudnivå. 

 Trafikverket kan inte bygga en bullervall längs väg 50 med stöd av järnvägsplan. Om det 
är tekniskt och ekonomiskt möjligt att belasta marken med tyngden av en bullervall längs 
väg 50 kan den byggas, om parterna kommer överens. Det kan också tänkas att väg 50 
mellan Brändåsen och Åsbro behöver byggas om och då är det aktuellt med en vägplan. 

Byggvägar 
Synpunkter gällande byggvägar kring ridskolan, Motorp och 
Tripphultsområdet.Fastighetsägare önskar inga fler byggvägar i området. Flera 
fastighetsägare har inkommit med synpunkter att vägar till och från fastigheter inte blir 
förstörda eller blockerade under byggtiden.  

Synpunkter gällande nya mötesplatser på grund av att väg blir drabbad av 
järnvägsbyggande.  

Synpunkt om att godstransporter inte ska ske genom Tripphultsområdet då detta är 
välbesökt och känsligt friluftsområde.  

Trafikverkets kommentar: Arbetet med byggvägarna pågår i samverkan med 
fastighetsägare, länsstyrelsen och berörda kommuner för att minimera påverkan i 
Tripphultsområdet. 

Befintlig järnväg 
Synpunkt gällande upprivningen av gamla järnvägen. Synpunktgivaren menar att det är 
olyckligt att riva upp den med anledning att det förr eller senare kommer att bli stopp och då 
finns ingen alternativ omledning att använda. Det finns en möjlighet att ställa upp ett tåg i 
Åsbro om det är fullt på godsbangården, förslaget är att återansluta en eller två växlar så får 
man 1-2 extra spår. Kostnaden att riva upp det gamla spåret och förlägga cykelväg förväntas 
även bli hög. (flytta upp stycket). 
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Med bibehållen bana och persontågstopp i Åsbro menar man också att Tåg i Bergslagen kan 
trafikera banan och man menar att banan kommer hålla i tiotal år framöver.  

Boende längs riksväg 50 använder en privat väg genom skogen och menar att i nuvarande 
järnvägsplan kommer den att skäras av och möjligheten att ta sig till Åsbro försvinner.  

Trafikverkets kommentar: Befintligt spår kommer att rivas då det nya spåret ersätter 
de två gamla spåren. Vissa delar av den befintliga banvallen kommer att byggas om till 
gång- och cykelbana. 

Övrigt 
Det har till Trafikverket inkommit en historisk sammanställning över Finnakällan och 
närmaste omgivning då detta berör närområdet av dubbelspårsprojektet.  

En fråga har inkommit om vem som kompenserar värdeminskningen på fastigheterna som 
blir påverkade.  

Synpunkt om att det bör finnas plats under järnvägsbroarna för gång- och cykelvägar mellan 
Östansjö och Hallsberg.  

Boende i Hylle informerar om att väg, vilken får undergång under järnvägen samt en 
förändrad sträckning, är smal och besvärligt att backa på långa sträckor. Synpunktgivaren 
kräver därför mötesplats på var sida om ”undergången”.  

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen gällande 
Finnakällan och tar med sig detta i fortsatt arbete med miljökonsekvensbeskrivningen 

Trafikverket ersätter inte minskning av fastigheters värde på grund av 
järnvägsutbyggnaden. Det kommer av expropriationslagen att staten inte ersätter 
värdeminskning av fastigheter vid utbyggnad av infrastruktur om den är förväntad och 
ortsvanlig. Trafikverket löser in mark som ska vara järnvägsmark och betalar för direkta 
skador på intilliggande mark. Buller dämpas med bulleråtgärder. 

.  

Broarna kommer att utformas så att gång- och cykelväg får plats under broarna på södra 
sidan.  

Den del av vägen till Hylle som Trafikverket bygger om kommer att få en standard som 
uppfyller givna synpunkter. Vi kommer troligen även att rusta upp hela sträckan av 
Hundabacken mellan Karintorps vägen och järnvägen, då den behövs vid byggandet.  
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Underlag 
Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och 
protokoll finns diarieförda hos Trafikverket under diarienummer TRV 2015/54804. 



 

 
 

Trafikverket, Örebro. Besöksadress: Järnvägsgatan 7. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
 
www.trafikverket.se 
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