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Dubbelspår
Hallsberg – Degerön

2020-01-276



Delsträcka
Hallsberg-Stenkumla

2020-01-277

• Förlängning och ombyggnation av
infartsbangården i Hallsberg.

• Ett tiotal järnvägsbroar bland annat över
Västra Stambanan, väg 50 och Bladsjön.

• Bergtunnel sydost om Östansjö.
• Rivning av befintligt spår.



2020-01-278

• Järnvägsplan
• Tillståndsansökan för vattenverksamhet och Natura 2000

Prövningar och tillstånd
- hur hänger allt ihop?



2020-01-279

• Ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
• Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för

påverkan på Lindhults Natura 2000.

Samprövning hos Mark- och miljödomstolen

Tillståndsansökningar
Vattenverksamhet och Natura 2000



Vad kommer att ske?

2020-01-2710

• Anläggande av bergtunnel och förskärningar (infart tunnel)
• Anläggande av tre järnvägsbroar
• Anläggande av våtmark
• Utfyllnad av våtmark
• Omledning av vattendrag



2020-01-2711

Tillstånd för vattenverksamhet

• Bortledning av grundvatten under bygg- och driftskede.
• Anläggande av brunnar och bortledning av grundvatten för processvatten.
• Omledning av vattendrag.
• Schaktning i vattenområde och utfyllnad i våtmark.
• Anläggande av våtmark.



2020-01-2712

Samråd – vad är det?
Gäller både vattenverksamheten och Natura 2000-ansökan.

Betydande miljöpåverkan.
Syfte med samrådet:
• Avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen
• Rätt omfattning
• Rätt detaljeringsgrad

Trafikverket ska samråda med:
• Länsstyrelsen
• Kommuner
• Övriga berörda myndigheter
• Sakägare
• Allmänhet
• Berörda föreningar



Tidplan

2020-01-2713

Idé och
planering

Avgränsnings-
samråd

Samråds-
redogörelse Ansökan upprättas Prövning Dom

2004-2019 2020 2020 2020 2020/2021 2021

Förstudier,
alternativ-
utredningar,
system-
handlingar.

Samråd, avgränsning
av MKB.

Sammanfattar
inkomna synpunkter.

MKB och teknisk beskrivning.
Kompletterande utredningar.

Ansökan lämnas
till Mark- och
Miljödomstolen.

Dom från
Mark- och
Miljö-
Domstolen.

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning



Tidplan, forts.

2020-01-2714

• Fastställelse av järnvägsplan 2021.
• Planerad byggstart 2022.
• Byggtid hela delsträckan Hallsberg–Stenkumla 7–8 år.
• Genomförandetid för tunnel 1,5–2 år



Hur kommer det att se ut?
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• VR-modellen



2020-01-2716

Järnvägstunnlar i
Sverige

• Totalt ca 60 tunnlar i bruk.

• Totalt ca 95 mil tunnel.

• De äldsta från början av 1900-talet.



Hur stor blir tunneln?
• 2,4 km lång
• 2 parallella enkelspårstunnlar
• Undersökningar i berget visar att berggrunden i

området har goda förutsättningar för tunneldrivning.
• Tunnelns djup är dimensionerad efter topografin.

Max 40 m under markytan.
• Tunnelbredd ca 9 m
• Tunnelhöjd ca 9,5 m

• Avstånd mellan tunnlarna cirka 10-11 m

2020-01-2717



2020-01-2718

Berggrunden



Hur har berggrunden
undersökts?

2020-01-2719

Flera olika metoder har används för att ge
information om bergets kvalitet,
• Borrningar (gröna punkter)
• Geofysiska mätningar (röda och blå linjer)
• Bergprovtagningar och analyser
• Fältkartering av hällar (röda små punkter)

7+190, norra tunnelpåslaget

9+592, södra tunnelpåslaget

9+000

8+000

7+000



Resultat

2020-01-2720

• Modellerat strukturer i berget.
• Delat in tunnelsträckan i områden med

olika bergkvalitet.
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Planerad tunnel



Hur bygger man en tunnel?

2020-01-2721

Illustratör: Tomas Öhrling, 2015

Steg 1: Borrning för injektering

• För att undvika inläckage av grundvatten
tätas bergets naturliga sprickor. Det kallas
injektering.

• I en krans runt tunneln borras långa hål
snett framåt i berget. En blandning av
cement och vatten pressas under högt tryck
in i borrhålen och ut i bergets sprickor.



Steg 2-5

2020-01-2722

• Borrning
• Laddning
• Sprängning
• Utlastning

Illustratör: Tomas Öhrling, 2015



Steg 6-7

2020-01-2723

Illustratör: Tomas Öhrling, 2015

Skrotning
allt löst berg knackas bort
från väggar och tak

Förstärkning
Bergbultar monteras.
Tunneln betongsprutas.
Sedan kläs den in med
vatten-frostsäkringsmatta.
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Norra tunnelinfarten



25Södra tunnelinfarten



Rådande grundvattenförhållanden

2020-01-2726

• Tunna jordlager med relativt begränsad förmåga
att transportera vatten.

• Grundvattennivå nära markytan, men i vissa
områden djupare belägen grundvattennivå (ovan
tunneln).

• De ytnära jordarna har en kontinuerlig tillförsel av
vatten från nederbörd, ytavrinning och vattendrag.

• Grundvattennivå i jord kan i vissa områden skiljas
från grundvattennivå i berg.

• En påverkan i berg påverkar inte nödvändigtvis
grundvattnet i jorden.



Grundvattenförhållandena – hur har de undersökts?

• Långtidsmätningar grundvattennivåer i jord
• Provtagningar i jordlager
• Vattengenomsläpplighet i jordlager och berg

• Fältkarteringar
• Provtagningar vattenkvalitet

2020-01-2727



Tunnelbygge och grundvattensänkning

• Tunnlar i berg leder alltid till ett inläckage av grundvatten
à grundvattenytan sänks

• Påverkansområde: det område som kan påverkas av en grundvattensänkning
Påverkan är störst närmast tunneln och avtar med ökat avstånd.

• Grundvattensänkningen uppgår till 0,3 meter i jord och berg vid dess gräns.

2020-01-2728
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Grundvattenmodell – varför?

• För att bedöma påverkansområdets storlek.
• Områdets geologi, geometri och vattentransporterande egenskaper har

översatts till en tredimensionell modell.
• Ge en förenklad men tillförlitlig bild av verkligheten och hur den planerade

tunneln bedöms påverka grundvattennivån i området.
• Redovisar påverkansområdet när inläckaget är max 11 l/min per 100 m tunnel.

2020-01-2730



2020-01-2731



Resultat
grundvattenmodell

2020-01-2732

• Påverkansområdets gräns längst ut.
Max 600 m från tunnellinjen.

• Inventering av bl. a känsliga fastigheter,
dricksvatten- och energibrunnar och
naturvärden för kontrollåtgärder.

• Hanteras som skyddsobjekt.
• Innebär inte att alla skyddsobjekt per automatik

bedöms riskera att skadas.



• Cirka 15 st brunnar

2020-01-2733

Påverkan på brunnar och småvatten
• 2 st småvatten



Resultat påverkansområde

2020-01-2734

Brunnar
Brunnsägare kontaktas i god tid innan för att bedöma val av åtgärd.

Småvatten
Under perioder med naturligt lite vatten kommer området att vara torrare
under en något längre period.

à Kontinuerlig tillförsel av vatten från nederbörd, ytligt
grundvattenströmningsmönster, ytavrinning och vattendrag.

àRelativt svårdränerade jordlager.

à Vattenbalansen. Tunnelns ”tagna” vatten minskar ytavrinningen.
Dock mycket litet jämfört med den totala ytavrinningen.

à Effekten på grundvattenytans läge i jordlagren är begränsad ovanför tunneln.



Miljöutredningar

2020-01-2735

Naturmiljö
• Naturvärdesinventering

• Groddjursinventering

• Fågelinventering

Kulturmiljö
• Arkeologisk utredning

• Kulturarvsanalys

Markmiljö
• Markmiljöundersökningar



Lindhults Natura 2000-
område
• 200 m väster om tunnels sträckning.
• 25 m under Natura 2000-området.
• Även skyddat som naturreservat.

• Naturtyp nordlig ädellövskog.
• Inget fysiskt intrång.
• En viss avsänkning av grundvattennivån.
• Utredning om påverkan pågår.

2020-01-2736



Buller och vibrationer

• Beräkning för byggtiden inklusive
transporter

• Främst under byggskedet.

Vibrationer – riskanalys pågår
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Frågor
15 min

38



Tack
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