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Sammanfattning 

Projektet Hallsberg–Stenkumla omfattar nybyggnation av dubbelspår för godsstråket 

genom Bergslagen, från bangården i Hallsberg till anslutning mot nytt dubbelspår i 

Stenkumla söder om Åsbro. Syftet med utbyggnationen är att öka kapaciteten och 

punktligheten på den aktuella sträckan samt möjliggöra utökad persontågstrafik. 

Trafikverket har tidigare samrått om planerad vattenverksamhet för anläggande av 

tunnel, järnvägsbroar och våtmark med mera. I det fortsatta utredningsarbetet 

konstaterades det att grundvatten kommer att ledas bort i samband med anläggande av 

en dagvattendamm, en vattenverksamhet som inte ingick i det tidigare samrådet. 

Våtmarken har även fått en justerad placering. Trafikverket genomför nu ett 

kompletterande samråd med avseende på den tillkommande vattenverksamheten.   

De planerade åtgärderna innebär att grundvatten måste ledas bort. Detta i sin tur 

medför en beräknad grundvattenavsänkning. Området som berörs av 

grundvattenavsänkning bedöms vara lokalt. Ett biotopskyddat dike kommer att 

påverkas. I övrigt bedöms de planerade åtgärderna inte påverka några värdefulla natur- 

eller kulturmiljöer.  

Trafikverket har tidigare bedömt att planerad vattenverksamhet utgör betydande 

miljöpåverkan.  

  



 

6 
 

1. Inledning 

Detta dokument utgör ett kompletterande underlag för samråd gällande 

tillståndsansökan om vattenverksamhet för anläggande av tunnel, järnvägsbroar och 

våtmark. Underlaget redovisar endast tillkommande vattenverksamhet, bortledning av 

grundvatten i samband med anläggande av dagvattendamm och våtmark med 

tillhörande fördröjningsdamm.  

Övriga planerade verksamheter, tunnel, järnvägsbroar med mera samt deras 

miljöpåverkan beskrivs i samrådsunderlaget ”Samråd för anläggande av tunnel, 

järnvägsbroar och våtmark”, se Trafikverkets hemsida1.  

1.1. Bakgrund 

Projektet Hallsberg–Stenkumla omfattar nybyggnation av järnvägsdubbelspår för 

godsstråket genom Bergslagen, från bangården i Hallsberg till anslutning mot nytt 

dubbelspår i Stenkumla söder om Åsbro, se Figur 1.Figur 1För att kunna anlägga 

dubbelspår längs sträckan Hallsberg–Stenkumla planerar Trafikverket att söka om 

tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för vattenverksamhet som uppstår vid anläggande av 

tunnel, järnvägsbroar, ny våtmark samt utfyllnad av våtmark med mera.  

Trafikverket har i tidigare skede gjort bedömningen att all planerad vattenverksamhet i 

sin helhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

                                                           
1 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/hallsberg-

degeron/hallsberg-stenkumla/Dokument-Hallsberg-Stenkumla/ 



 

7 
 

 

 

Figur 1. Översiktsbild över sträckan Hallsberg–Stenkumla. 
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1.2. Ärendet 

Anläggande av en permanent dagvattendamm medför att grundvatten kommer att ledas 

bort vilket kräver tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.  

Trafikverket planerar även att anlägga ett våtmarksområde för rening av processvattnet 

från tunnelbygget. Våtmarken har sedan föregående samråd fått en mer nordostlig 

placering. 

Anläggning av dagvattendammen syftar inte till att avvattna marken inom området och 

åtgärderna utgör inte markavvattning.  

1.3. Samrådskrets 

Det kompletterande samrådet kommer att hållas skriftligt med Länsstyrelsen i Örebro 

län, SGU, SMHI, Hallsbergs kommun, berörda fastighetsägare och övriga som kan 

tänkas bli särskilt berörda. 

En annons om samrådet kommer att publiceras i tidningarna Nerikes Allehanda och 

Sydnärkenytt.  

1.4. Rådighet 

I enlighet med 2 kap. 4 § punkt 6 i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet kommer Trafikverket att få rådighet över berörda vattenområden när 

järnvägsplanen vinner laga kraft. 

För anläggning av ny våtmark kommer rådigheten att säkerställas innan ansökan 

skickas till domstol. 

2. Planerad verksamhet 

2.1. Anläggning av dagvattendamm och våtmark 

För att kunna hantera och rena dagvatten från de planerade järnvägsanläggningarna 

behöver en dagvattendamm anläggas. Dagvattendammens syfte är också att fördröja 

vattnet så att nedströms liggande recipient Finnabäcken, inte får förhöjda flöden.  

Förutom dagvattendammen kommer även anläggas en våtmark med tillhörande 

fördröjningsdamm, se Figur 2. Våtmarken finns beskriven i samrådsunderlag för 

anläggande av tunnel, järnvägsbroar men har nu fått en mer nordostlig placering. 

Våtmarkens syfte är att rena processvatten från tunneldrivningen. Våtmarkens placering 

är ungefärlig och detaljprojektering pågår. Det exakta läget och utformningen kommer 

att presenteras i kommande tillståndsansökan.  

Dagvattendammens storlek beräknas bli maximalt 5500 m2. Våtmarken och 

fördröjningsdammen beräknas få en yta av ungefär 8000 respektive 1000 m2.   

Eftersom dagvattendammen och våtmarken med fördröjningsdamm kommer att 

anläggas delvis under nuvarande medelgrundvattennivå kommer grundvatten att ledas 
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bort under främst byggskedet. För att beräkna avsänkningen av grundvattnet har en 

grundvattenmodellering gjorts.  

Figur 2. Planerad dagvattendamm längst till väster, våtmark med mindre fördröjningsdamm åt nordost.  
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2.2. Bortledning av grundvatten 

Grundvatten kommer att ledas bort tillfälligt under byggskedet. En permanent 

bortledning av grundvattnet är endast aktuellt för dagvattendammen. Anläggning av 

konstruktionerna kräver schaktning i torrhet under medelgrundvattennivån vilket 

innebär att grundvatten tillfälligt behöver ledas bort. Det i sin tur leder till en tillfällig 

sänkning av grundvattennivån.  

Inläckage av grundvatten under byggskede har beräknats och framgår av Tabell 1. Totalt 

inläckage för samtliga tre anläggarna uppgår till 8,4 l/s.  

Tabell 1. Beräknat inläckage vid avsänkt grundvattenyta i byggskedet enligt modell. 

Konstruktion Inläckage [l/s] 

Fördröjningsdamm 2,9 

Våtmark 1,9 

Dagvattendamm 3,6 

 

Endast dagvattendammen kommer ha en avledning av grundvatten under driftskede, 

det vill säga leda till en permanent sänkning av grundvattennivån. Beräknat inläckage av 

grundvatten i dagvattendammen under driftskede framgår av Tabell 2. Bortledningen av 

grundvattnet kommer under driftskedet ske via ett dike för vidare avledning till 

Finnabäcken.  

Tabell 2. Beräknat inläckage till dagvattendamm i driftskede. 

Konstruktion Inläckage [l/s] 

Dagvattendamm 1,59 

 

De tekniska förutsättningarna kommer att redovisas i sin helhet i kommande 

tillståndsansökan med tillhörande teknisk beskrivning. Influensområde på 

medelgrundvattennivån redovisas i kapitel 4.  
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3. Planer och gällande bestämmelser 

Planeringsförutsättningar anges i sin helhet i samrådsunderlaget för tunneln, se 

Trafikverkets hemsida och tidigare hänvisning i detta dokument. Nedan tas endast 

tillkommande förutsättningar och bestämmelser upp.  

3.1. Miljökvalitetsnormer 

Vid planerade anläggningar finns två utpekade grundvattenförekomster, Lybby och 

Närkeslätten. Båda förekomsterna omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten och 

bedöms ha god kemisk och kvantitativ status. 

Vattnet från dagvattendammen kommer att ledas vidare till ett biflöde till Finnabäcken 

som i sin tur mynnar ut i ytvattenförekomsten Torpabäcken (SE655310145472) som 

omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Torpabäckens ekologiska status bedöms 

vara otillfredsställande till följd av övergödning och påverkan på morfologin 

(vattendragets fysiska form). Den kemiska ytvattenstatusen är klassad till ej god. Målet 

är att vattendraget ska ha god ekologisk och kemisk status senast år 2027.  

3.2. Markavvattningsföretag 

Utmed Finnabäcken finns flertalet markavvattningsföretag. Närmaste 

markavvattningsföretag är beläget cirka 2,5 kilometer nedströms den planerade 

dagvattendammen.  

Markavvattningsföretagen är: 

• Brändåsens dikningsföretag av år 1943 (1944) 

• Lanna dikningsföretag av år 1943 (1943) 

• Nybble, Glippsta, Skyberga, Eneby, Norrby, Vreta och Getabro (1880) 

• Kräcklingekärren (1886–1917). 

 

3.3. Geologi och grundvatten 

Området kring de planerade anläggningarna består av ett slättområde. Vid aktuellt 

grundvattenmagasin överlagras moränen av ett mer genomsläppligt jordlager (sand). 

Grundvattenmagasinet bedöms bitvis kunna ha hydraulisk kontakt med underliggande 

berg. Det innebär att det bedöms ske ett visst utbyte av grundvatten mellan jorden och 

underliggande berg.  

För att skaffa kännedom om områdets grundvattenförutsättningar har en 

hydrogeologisk utredning utförts. Syftet med utredningen är att kunna dra slutsatser om 

den grundvattenpåverkan som kan uppstå till följd av planerad dagvattendamm. 

Resultatet av denna utredning redovisas i kapitel 4. 
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3.4. Befintliga brunnar 

De flesta av de berörda fastigheterna kring järnvägsbroarna och tunneln kommer att 

lösas in. Det kommer dock efter inlösen finnas kvar ett mindre antal fastigheter med 

enskilda dricksvattentäkter och en energibrunn i närområdet. Vid bedömning om 

påverkan på enskilda brunnar har totalt fem brunnar identifieras inom influensområdet 

för grundvattentrycksänkning. Eventuell påverkan på dessa till följd av avsänkning av 

grundvattenmedelnivån redovisas i kapitel 4.  

3.5. Natur- och kulturmiljö 

Området som berörs av den planerade dagvattendammen och våtmarken består av 

natur- och jordbruksmark.  

Inom projektet har ett flertal natur- och kulturinventeringar har genomförts. Inga 

miljöer med natur- eller kulturmiljövärden bedöms påverkas av planerad verksamhet. 

Inte heller några potentiellt förorenade områden har påträffats.  

3.6. Generellt biotopskydd 

Dagvattendammen planeras att anläggas på jordbruksmarkvid ett dike som utgör ett 

biflöde till Finnabäcken. Diket bedöms omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap.   

11 § miljöbalken.  

Dispens från det generella biotopskyddet krävs inte utan hanteras inom arbetet med 

aktuell järnvägsplan. Påverkan på biotopskyddade objekt ska dock beskrivas i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
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4. Bedömning av miljöpåverkan 

Bedömning om miljöpåverkan för övrig planerad vattenverksamhet återfinns i 

samrådsunderlaget för tunneln, se Trafikverkets hemsida och tidigare hänvisning i detta 

dokument. 

Nedan redovisas endast bedömning av miljöpåverkan till följd av 

grundvattenavsänkningen för dagvattendamm och våtmark med tillhörande 

fördröjningsdamm.  

Bedömd miljöpåverkan för samtliga vattenverksamheter kommer beskrivas ingående i 

den kommande tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  

4.1. Miljökvalitetsnormer  

Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster är under 

utredning och kommer att redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Dagvattnet som ansamlas vid norra förskärningen och norr om tunneln samt vid 

järnvägsbroarna under driftskede föreslås att renas i den aktuella dagvattendammen. 

Detta vatten bedöms kunna medföra en viss grumlighet vid utsläpp till Finnabäcken 

samt påverkan av salter och till viss del kväve som i sin tur kan nå Torpabäcken. 

Skyddsåtgärder för att minska negativ miljöpåverkan kommer att utredas vidare och 

beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Risken för påverkan av måluppfyllelse, det vill säga att god ekologisk och kemisk status 

uppnås senast 2027 bedöms bli liten. 

4.2. Markavvattningsföretag 

Utredning av eventuell påverkan på markavvattningsföretagen nedströms Finnabäcken 

har genomförts. Renings- och flödesutjämningsåtgärder kommer att utföras för att inte 

orsaka ökad belastning på de fyra markavvattningsföretagen längs Finnabäcken.  

Med anledning av detta bedöms det inte finnas några prövningskrav till följd av ökad 

belastning på markavvattningsföretaget. 

4.3. Grundvatten 

Grundvattensänkningar kan ha en negativ påverkan på omgivande miljö genom 

förändrade grundvattennivåer och ett förändrat strömningsmönster.  

En grundvattenmodell har arbetats fram för att kunna bedöma påverkan på 

grundvattennivåerna. De områden där en grundvattentrycknivåförändring på 0,3 meter 

(grundvattentrycksänkning) uppkommer kallas influensområden. Utanför 

influensområdet bedöms ingen grundvattenpåverkan uppstå som kan komma att ha en 

negativ påverkan på närliggande enskilda eller allmänna intressen.  

Det innebär dock inte att eventuella intressen belägna innanför influensområdet per 

automatik riskerar att påverkas negativt av genererad grundvattentrycksänkning. För att 
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bedöma eventuell risk för negativ påverkan måste hänsyn tas dels till aktuellt intresse 

och dels till grundvattentrycksänkningens storlek på platsen.     

Beräknade influensområden under byggskedet framgår av Figur 3–5. Modelleringarna 

visar att medelgrundvattennivån kommer avsänkas som mest i eller i direkt anslutning 

till de planerade anläggningarna och avta desto längre bort man kommer från 

kärnområdet.  

 

 

Figur 3. Influensområde i byggskedet från anläggande av fördröjningsdamm. 
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Figur 4. Influensområde i byggskedet från anläggande av våtmark.  
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Figur 5. Influensområde i byggskedet från anläggande av dagvattendamm. 

 

4.4. Befintliga brunnar och energibrunnar 

Bedömning om det föreligger risk för negativ påverkan på enskilda brunnar kommer 

göras utifrån beräknad grundvattenavsänkning, brunnens egenskaper och 

omgivningsförutsättningarna.  

Det finns fem enskilda brunnar inom eller i närheten av de tre konstruktionernas 

beräknade influensområden, se Figur 5. Bedömning om påverkan på enskilda brunnar 

kommer tillsammans med förslag om eventuella skyddsåtgärder beskrivas mer ingående 

i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  
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4.5. Västra stambanan 

Grundvattenavsänkningar kan leda till sättningsproblematik. Preliminära 

sättningsberäkningar påvisar inga risker för sättningsskador på Västra stambanan. Mer 

detaljerade sättningsberäkningar kommer dock att genomföras för att utreda de 

planerade dammarnas eventuella påverkan på Västra stambanan.  

5. Skyddsåtgärder 

Den planerade dagvattendammen och våtmarken med sin fördröjningsdamm är 

skyddsåtgärder för att lindra och förhindra negativ påverkan till följd av den planerade 

tunnel och järnvägsbroarna med mera. Dock kan själva anläggandet av dessa 

anläggningar medföra en miljöpåverkan som behöver lindras.  

För att förhindra inläckande grundvatten kan dammen tätas. Bedömningen har gjorts 

att kostnaden för en sådan en sådan tätning av dagvattendammen inte är 

samhällsekonomiskt försvarbart sett till den ringa miljöpåverkan bortledningen av 

grundvatten ger. Tätningen skulle sett till dammens storlek bli mycket kostsam. 

Även alternativ som innebär att dagvatten leds vidare direkt till recipient har förkastats 

då vare sig rening eller fördröjning av dagvattnet skulle bli tillräckligt.  

Utredning om ytterligare skyddsåtgärder pågår, bland annat grumlingsförebyggande 

åtgärder för att minska negativ påverkan på Finnabäcken.  

Samtliga skyddsåtgärder kommer att beskrivas i kommande tillståndsansökan med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

6. Underlagsmaterial och källor 

Tryckta källor: 

Hallsbergs kommun (2016), Översiktsplan för Hallsbergs kommun. 
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Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812) 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Trafikverket (2019), PM Kulturarvsanalys, Underlagsrapport Järnvägsplan Hallsberg-

Stenkumla 

Digitala källor: 

FMIS, Digitala Fornminnesregistret.  Riksantikvarieämbetet, Stockholm.  

http://www.fmis.raa.se. 

 

http://www.fmis.raa.se/
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