
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSUNDERLAG 

Bro över Bladsjön, Hallsberg – Stenkumla 
Askersunds kommun, Örebro län 

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet  

2019-10-08 

 



 

 

 

 

  

Trafikverket 

Postadress:  

E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Bro över Bladsjön, Hallsberg – Stenkumla, Askersunds kommun, 

Örebro län 

Författare: Teresia Holmberg, WSP Sverige AB 

Dokumentdatum: 2019-10-08 

Ärendenummer: TRV 2015/54804 

Uppdragsnummer: 132909 

Version: 1.0 

Kontaktpersoner: Gunnar Berglund, Elinor Caruth 

 

 



3 
 

 

 

Innehåll 

1. SAMMANFATTNING 6 

2. INLEDNING 6 

2.1. Bakgrund 6 

2.2. Ärendet 9 

2.2.1. Avgränsning 9 

2.3. Lokalisering 9 

2.4. Berörda fastigheter 9 

2.5. Tillståndsprocessen 11 

2.5.1. Vattenverksamhet 11 

2.5.2. Bedömning miljöpåverkan 11 

2.5.3. Samråd och samrådskrets 11 

2.6. Rådighet 12 

2.7. Tidplan 12 

3. ALTERNATIV LOKALISERING 12 

4. PLANERAD VERKSAMHET 14 

4.1. Bro över Bladsjön 14 

4.2. Brostöd 14 

5. PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER 15 

5.1. Planer 15 

5.2. Riksintressen 16 

5.3. Skyddade områden 16 

5.4. Natura 2000 16 

5.5. Miljökvalitetsnormer 17 

5.5.1. Miljökvalitetsnormer för vatten 17 

5.5.2. Miljökvalitetsnormer för luft 18 

5.5.3. Miljökvalitetsnormer för buller 18 



 

6. FÖRUTSÄTTNINGAR 19 

6.1. Geologi och hydrogeologiska förhållanden 19 

6.1.1. Topografi 19 

6.1.2. Jordarter 19 

6.1.3. Berggrund 19 

6.1.4. Grundvattenförhållanden 19 

6.2. Hydrodynamiska förhållanden 19 

6.2.1. Avrinningsområden 19 

6.3. Hydrodynamiska förhållanden i Bladsjön 20 

6.4. Ytvatten 20 

6.5. Naturmiljö 21 

6.5.1. Tidigare utpekade värden 21 

6.5.2. Genomförda utredningar 21 

6.5.3. Skyddade och rödlistade arter 22 

6.6. Kulturmiljö 22 

6.6.1. Genomförda utredningar 22 

6.6.2. Beskrivning av fornlämningar/övriga lämningar 23 

6.7. Rekreation och friluftsliv 23 

6.8. Landskapsbild 24 

6.9. Buller och vibrationer 24 

6.10. Förorenad mark 25 

6.10.1. Genomförda utredningar - markmiljöinventering 25 

6.10.2. Genomförda utredningar - markmiljöundersökningar 25 

7. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 26 

7.1. Hydrodynamiska förhållanden 26 

7.2. Vattenkvalitet 26 

7.2.1. Vattenkvalitet 26 

7.2.2. Miljökvalitetsnormer 26 

7.3. Naturmiljö 27 

7.4. Kulturmiljö 27 

7.5. Rekreation och friluftsliv 27 

7.6. Landskapsbild 28 

7.7. Buller och vibrationer 28 



5 
 

 

7.8. Utsläpp till luft 28 

8. FÖLJDVERKSAMHETER 28 

8.1. Masshantering 28 

8.2. Transporter 29 

9. SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT 29 

10. FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING AV 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 30 

11. UNDERLAGSMATERIAL OCH KÄLLOR 30 

 

  



 

1. 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 för utökad persontågstrafik. 

Det pågår arbete med att ta fram en järnvägsplan för den aktuella sträckan och i samband 

med det har en lokaliseringsutredning utförts som förordat den nu aktuella sträckningen.  

Järnvägen kommer att gå på bro över Bladsjön. För att minska den negativa påverkan på 

landskapsbilden är en lägre brotyp aktuell. Den aktuella vattenverksamheten omfattar 

anläggande av fyra brostöd i vatten, schaktning, förstärkningsåtgärder i vattenområde samt 

uppförande av en pålbrygga. 

De miljöaspekter som bedöms påverkas av de planerade åtgärderna är vattenmiljö, 

naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, miljökvalitetsnormer och boendemiljö. Trafikverket 

har inledningsvis bedömt att de aktuella åtgärderna inte är av betydande miljöpåverkan.  

Bladsjön är ursprungligen ett vattendrag som dämts upp och är belägen vid sjön Tibons 

utlopp. Medeldjupet är 2,3 meter och flödena i sjön är låga. Bladsjön omfattas av 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons 

utlopp vars status har klassats som måttlig.  

I samband med framtagande av järnvägsplanen och den kommande tillståndsansökan för 

vattenverksamhet har ett flertal utredningar utförts. Resultatet visar att de planerade 

åtgärderna inte berör något skyddat område, med undantag för strandskydd. Inga höga 

naturvärden vare sig på land eller i vatten berörs.  

De planerade åtgärderna är begränsade både sett till yta och tid. Miljöeffekterna bedöms 

främst uppkomma vid grumlande arbeten i vattenområde. För att minimera negativ 

påverkan på den omgivande miljön kommer skyddsåtgärder att vidtas.  

2. Inledning 

2.1. Bakgrund  

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, se Figur 1. I projektet ingår också en förlängning samt 

ombyggnad av infartsbangården i Hallsberg. Projektet omfattar en cirka 2,4 kilometer lång 

bergtunnel med separata tunnelrör för dubbelspåret. Det ingår även ett tiotal järnvägsbroar 

som bland annat korsar riksväg 50, Västra stambanan, Bladsjön samt en mindre vägbro. 

Projektet medför även att flera kraftledningar måste flyttas.  

Järnvägen mellan Hallsberg och Stenkumla utgör en del av godsstråket genom Bergslagen 

som sträcker sig från Storvik via Örebro och Hallsberg i norr till Mjölby i söder, totalt 31 mil. 

Godsstråket är med sin strategiska placering mitt i landet av stor betydelse för 
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tågförbindelsen mellan norra och södra Sverige. Delen mellan Hallsberg och Mjölby 

förbinder dessutom de två stambanorna Västra och Södra stambanan.  

Större delen av godsstråket genom Bergslagen har enkelspår. Det skapar kapacitetsbrist och 

problem med punktligheten. Arbetet med att planera och bygga dubbelspår har pågått sedan 

1990-talet. Sträckorna Frövi – Hallsberg och Degerön – Mjölby är utbyggda till dubbelspår. 

Utbyggnaden av dubbelspåret ska också möjliggöra en utökad persontågstrafik. 

Projektet Hallsberg – Degerön, dubbelspårsutbyggnad består idag av sex delprojekt som 

befinner sig i olika skeden. Samrådsunderlaget behandlar bro över Bladsjön som ingår i 

delprojektet Hallsberg – Stenkumla. Bladsjön ligger i Askersunds kommun, Örebro län. 

Sträckan Hallsberg – Stenkumla angränsar i söder mot projektet Stenkumla – Dunsjö, där 

det nya dubbelspåret är färdigbyggt och i norr mot projektet dubbelspår genom Hallsberg, 

där byggnation pågår. Den befintliga enkelspåriga järnvägen föreslås rivas och Trafikverket 

avser att bygga om till ett 13 kilometer långt dubbelspår i ny sträckning. Dubbelspåret 

kommer inrymmas i den korridor som valts i järnvägsplan och val av lokaliseringsalternativ 

från 2014. En järnvägsplan är under framtagande och utställning för granskning planeras 

under våren 2020. 

Trafikverket planerar att söka tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för vattenverksamhet i 

samband med anläggande av ny bro över Bladsjön. Detta dokument utgör underlag för 

samråd inför den kommande tillståndsansökan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figur 1. Översiktsbild av sträckan Hallsberg-Stenkumla, med bron över Bladsjön belägen väster om Åsbro. 
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2.2. Ärendet 

2.2.1. Avgränsning 

Samrådet berör den tillståndspliktiga vattenverksamheten vilket omfattar anläggande av 

fyra brostöd i vatten, förstärkningsåtgärder i strandområde samt uppförande av en 

pålbrygga. Övriga åtgärder, exempelvis ingrepp i fornlämningsområde, hanteras inom 

arbetet med järnvägsplanen eller som separata anmälnings- och tillståndsärenden hos 

tillsynsmyndigheterna.  

De miljöaspekter som bedöms komma att påverkas av vattenverksamheten och som beskrivs 

i föreliggande samrådsunderlag är vattenmiljö, naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, 

miljökvalitetsnormer och boendemiljö. 

2.3. Lokalisering  

Bladsjön ligger 1,5 kilometer väster om Åsbro och 8 km sydväst om Hallsberg i den 

barrskogsdominerade skogsregionen Tiveden – Tylöskog – Kolmården. Regionen 

genombryts av öppna jordbrukslandskap och bebyggelse. Landskapet präglas av de 

formationer som inlandsisen lämnat efter sig. Bladsjön är en uppdämd sjö som genom ett å- 

och sjösystem är förbunden med områdets största sjö Tisaren.  

2.4. Berörda fastigheter 

De fastigheter som berörs av den planerade vattenverksamheten är Å 1:36 och Å 1:46, se 

Figur 2. Tre arrendetomter med sommarstugor på fastigheten Å 1:36 har lösts in av 

Trafikverket under åren 2014–2015.  



 

 

Figur 2. Berörda fastigheter för bro över Bladsjön. 
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2.5. Tillståndsprocessen 

2.5.1. Vattenverksamhet 

Med vattenverksamhet avses: 

- Uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar 

- Schaktning, fyllning, sprängning, pålning och rensning i vattenområde 

- Bortledande av vatten, grundvatten och uppförande av anläggningar för detta 

- Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt anläggningar för detta 

- Markavvattning  

De planerade arbetena innebär schaktning, muddring, eventuellt sprängning, fyllning samt 

uppförande av vattenanläggning i vattenområde.  

2.5.2. Bedömning miljöpåverkan 

Den planerade verksamheten berör endast en begränsad yta inom vattenområde. Baserat på 

de utredningar som hittills har genomförts bedöms miljöpåverkan överlag vara liten och kan 

begränsas ytterligare med hjälp av skyddsåtgärder.  

Trafikverket bedömer med anledning av detta att de planerade åtgärderna inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Trafikverket genomför därmed ett så kallat 

undersökningssamråd. I händelse av att Länsstyrelsen beslutar att åtgärderna kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan kommer undersökningssamrådet att kompletteras med 

ett avgränsningssamråd.  

2.5.3. Samråd och samrådskrets 

Inför tillståndsansökan ska ett samråd hållas med berörda myndigheter, kommun och 

sakägare. Samrådsunderlaget ska redogöra för den planerade verksamhetens omfattning, 

utformning, lokalisering, aktuella förhållanden på platsen, förutsedd miljöpåverkan och 

skyddsåtgärder samt en bedömning av om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte.  

Samrådsunderlaget ska tillgängliggöras i god tid så att samtliga berörda ges möjlighet att 

lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Samrådet utgör i sin tur grund för 

framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen.  

Samrådskretsen har avgränsats utifrån bedömningen att den planerade verksamheten inte 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget har skickats ut till 

sakägare, Länsstyrelsen i Örebro län och kommunerna Askersund och Hallsberg. Samrådet 

kommer att ske skriftligt med enskilda sakägare och samrådsmöte kommer att hållas med 

Länsstyrelsen och Askersunds kommun.  

  



 

2.6. Rådighet 

I enlighet med 11 kap. 23 § miljöbalken kommer Trafikverket att få rådighet över berört 

vattenområde när järnvägsplanen vinner laga kraft.  

2.7. Tidplan 

Tillståndsansökan planeras att lämnas in under hösten 2020. Dom från mark- och 

miljödomstolen väntas under 2021. 

Järnvägsplanen förväntas att fastställas under början av 2020 och väntas vinna laga kraft 

under hösten samma år.  

Planerad byggstart i projektet Hallsberg – Stenkumla är planerad till 2021/2022. Byggtiden 

för projektet Hallsberg – Stenkumla beräknas att bli sju till åtta år.  

3.  Alternativ lokalisering 

Trafikverket tog år 2014 fram en lokaliseringsutredning. Syftet med 

lokaliseringsutredningen var att få fram ett beslutsunderlag för val av korridor för den 

aktuella sträckan Hallsberg – Stenkumla. I lokaliseringsutredningen studerandes fem 

utredningsområden i fyra olika korridorer. Efter en sammanvägd bedömning, med 

utredningar och inkomna synpunkter från remissinstanserna som grund, beslutade 

Trafikverket att utgå från korridor UA5, se Figur 3. Flera remissinstanser förordade det 

valda alternativet med argumenten att sträckningen skulle främja utvecklingen av järnvägen 

och näringen kring denna, ge mindre störningar för närboende och möjligheten att utveckla 

Åsbro samhälle. 

Trafikverket tog sedan fram en systemhandling år 2016, vilken har till syfte att redovisa alla 

väsentliga funktionella, tekniska, ekonomiska och miljötekniska krav samt gestaltningskrav 

inför den kommande planläggningen. I systemhandlingen behandlades totalt fem 

fokusområden varav Bladsjön var ett av dem. Inom varje fokusområde fanns flera 

spåralternativ som värderades utifrån olika parametrar. För fokusområde Bladsjön 

rekommenderades spåret gå med hög profil på bro över Bladsjön, vilket är den höjd 

planerad bro kommer att byggas på. 
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Figur 3. Utredningskorridor UA5 med projekterad spårmitt. 

  



 

4. Planerad verksamhet 

4.1. Bro över Bladsjön 

Med hänsyn till landskapsbilden, kommer bron utformas så att den ger ett så lätt och luftigt 

intryck som möjligt. Detta innebär en konstruktion som har fyra brostöd i vattnet. 

Alternativet, en brokonstruktion med tre brostöd och kraftigare överbyggnad skulle inverka 

mer negativt på landskapsbilden. 

Bron förutsätts byggas med totalt åtta brostöd varav fyra inom vattenområde. Total längd på 

bron blir cirka 280 meter. På den norra sidan om Bladsjön kommer det vara möjligt att 

passera under bron på Karintorpsvägen. På den södra sidan kommer människor och djur 

kunna passera under bron längs med strandkanten, se Figur 5. 

4.2. Brostöd 

För att kunna arbeta med de brostöd som är belägna närmast strandområdena kommer 

strandkanterna att förstärkas med makadam. Detta ger en ökad stabilitet för 

arbetsmaskiner. För att kunna anlägga brons mellanstöd i sjön bygger man en tillfällig 

pålbrygga längs sjön i brons längdriktning. Omfattningen av förstärkningsåtgärderna och 

konstruktionen av pålbryggan kommer att framgå i kommande tillståndsansökan med 

tillhörande teknisk beskrivning. 

Brostöd 3 och 6 planeras att grundläggas på packad fyllning efter urgrävning i vatten inom 

spont. Brostöd 4 och 5 planeras att grundläggas med pålning i vatten inom spont. Samtliga 

brostöd framgår av Figur 4 samt Bilaga 1.  

Figur 4. Elevationsritning, bro över Bladsjön med numrerade brostöd.  

 

För brostöd 3 och 6 som planeras att grundläggas på packad fyllning, slås en temporär spont 

ner runt planerad bottenplatta vidare ner till bergnivå. Därefter utförs grävning/muddring 

inom sponten ner till berg. Eftersom sponten är tät innebär grävarbetet ingen risk för 

grumling och spridning av partiklar i vattenområdet utanför sponten. Vattnet kan sedan 

länspumpas och en packad fyllning läggs upp till bottenplattans underkant. Därefter kan 

bottenplattan armeras och gjutas i torrhet. På bottenplattan gjuts sedan bropelarna. Innan 

man tar bort den temporära sponten fyller man på med material och täcker bottenplattan 

med erosionsskydd.   

För att minimera grumling för brostöd 4 och 5, som ska pålas, utförs pålningen med borrade 

stålrörspålar. Pålarna borras ned till berg och fylls därefter med betong. Pålningen kommer 

att utföras från pålbrygga. En spontlåda sänks ner till en nivå under bottenplattorna och en 

tätkaka gjuts till bottenplattans underkant. Därefter pumpas vattnet ut för att bottenplattan 
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ska kunna armeras och gjutas i torrhet. På bottenplattan gjuts sedan bropelarna. Spontlådan 

tas försiktig bort för att undvika grumling.   

Brostöd 1 och 2 norr om Bladsjön samt stöd 7 och 8 söder om Bladsjön ligger inte inom 

vattenområde, se Figur 5 samt bilaga 1.  

Brons överbyggnad byggs klart i sin helhet när brostöden är klara. Detta moment innebär 

inga arbeten i vatten.  

Efter att pålbryggan nedmonteras återställer man strandkanterna längs med sjön och 

säkerställer att passage av människor och vilt är möjlig. 

 

Figur 5. Ritning bro över Bladsjön ovanifrån.  

 

5. Planer och gällande bestämmelser 

5.1. Planer 

Askersund kommuns gällande översiktsplan antogs år 2016. I översiktsplanen framgår att 

kommunen ska verka för att byggnationen av dubbelspåret möjliggör framtida tågstopp. 

Tätorten Åsbro är utpekat som utvecklingsområde med fokus på bebyggelseförtätning, 

bebyggelseutveckling samt verksamhetsutveckling. Ortens bedöms ha goda 

pendlingsmöjligheter och vara ett attraktivt alternativ till Hallsberg. Dubbelspåret 

Hallsberg-Degerön är utpekat i översiktsplanen.  

Järnvägsplanen för den aktuella spårlinjen är under framtagande.  

I övrigt berörs inga detaljplaner eller fördjupade översiktsplaner av de planerade åtgärderna 

vid Bladsjön. 

  



 

5.2. Riksintressen 

Inga riksintressen berörs av de planerade åtgärderna. Närmast belägna riksintressen är 

Dovrasjödalen samt Tisarförkastningen som ligger tre respektive fyra kilometer från 

Bladsjön. Båda utgör riksintresse för naturvård. Planerad järnväg utgör riksintresse för 

kommunikation. 

5.3. Skyddade områden 

Närmaste naturreservat Vissbodamon ligger cirka två kilometer nordost om Bladsjön. 

Ett småvatten i ett odlingslandskap, cirka 750 meter nordväst om Bladsjön, omfattas av 

generellt biotopskydd, se Figur 6.   

De planerade arbetena berör strandskyddat område. Bladsjön omfattas av generellt 

strandskydd vilket innebär att en zon om 100 meter från stranden upp på land och ut i 

vattnet är skyddad, se Figur 6. I övrigt berörs inga skyddade områden.  

Fornlämningar redovisas under kapitel 6.6. 

5.4. Natura 2000 

Inget Natura 2000-område berörs av de planerade åtgärderna. Närmast belägna Natura-

2000 områden är Lindhult och Dovrasjödalen vilka ligger cirka fem kilometer från Bladsjön. 

Det bedöms inte finnas någon risk för någon betydande påverkan på Natura 2000-

områdena Lindhult eller Dovrasjödalen till följd av de planerade åtgärderna.  
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Figur 6. Skyddade områden och naturvärden vid Bladsjön, källa Informationskartan, Länsstyrelsen.  

 

5.5. Miljökvalitetsnormer 

5.5.1. Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer ska beaktas bl.a. vid tillståndsprövningar och planering. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 

1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel 

trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormer kan anges som halter eller värden (exempelvis 

högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  



 

Miljökvalitetsnormer är även ett styrmedel inom vattenförvaltning för att på sikt nå 

miljökvalitetsmålen för de olika vattenförekomsterna. För den planerade ansökan är 

miljökvalitetsnormer för ytvatten (SFS 2004:660) relevanta. Miljökvalitetsnormer för vatten 

klassas med avseende på ekologisk och kemisk status. Ekologisk och kemisk status delas i 

sin tur in i kvalitetsfaktorer som består av olika mätbara parametrar.  

Enligt vattendirektivet definieras begreppet vattenförekomst som en avgränsad del av en sjö, 

ett magasin, ett vattendrag eller kustvatten och vatten i övergångszonen. Ett vattendrag eller 

en sjö kan bestå av flera vattenförekomster.  Vattenförekomster pekas ut av 

vattenmyndigheten och endast utpekade vattenförekomster omfattas av 

miljökvalitetsnormer.  

Bron över Bladsjön innebär ett ingrepp i vattenförekomsten Vattendrag från Södra 

Dovrasjön till Tibons utlopps nedre del. Vattenförekomsten mynnar i sin tur ut i 

vattenförekomsten Estaboån och vidare österut till Tisaren. Aktuell statusklassning och 

gällande miljökvalitetsnormer redovisas i Tabell 1. Utförligare bedömning om projektets 

potentiella påverkan på miljökvalitetsnormer kommer att utredas inom ramen för den 

miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram inför kommande tillståndsansökan.  

Tabell 1. Aktuell status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som berörs (VISS, 2019). Inom parantes 
anges beslutsdatumet för gällande status (ÅÅMMDD). 

Ytvattenförekomst Ekologisk status 
Kemisk 

status 

MILJÖKVALITETSNORMER 

ekologiska  

kvalitetskrav 

MILJÖKVALITETSNORMER 

kemiska  

kvalitetskrav 

Vattendrag från Södra 

Dovrasjön till Tibons 

utlopp 

(SE654193-145421) 

Måttlig (190514) 
Uppnår ej 

god (150816) 

God ekologisk status 2027 

(170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus (170223) 

Estaboån  

(SE654138-145639) 

Otillfredsställande 

(190514) 

Uppnår ej 

god (150816) 

God ekologisk status 2027 

(170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus (170223) 

Tisaren  

(SE654333-146623) 

Otillfredsställande 

(190509) 

Uppnår ej 

god (190513) 

God ekologisk status 2021 

(170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus (170223) 

 

5.5.2. Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Luftkvalitetsförordningen, 2010:477) syftar till att 

skydda människors hälsa och miljön och gäller för utomhusluft i hela landet. Med 

utomhusluft avses, enligt förordningen, utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt 

vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Normerna baseras huvudsakligen på krav i 

EU-direktiv. Projektområdet utgörs av landsbygd utan större tätorter eller tät biltrafik. 

Luftkvaliteten är god i dagsläget och miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids inte.  

5.5.3. Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för buller (Förordningen om omgivningsbuller, 2004:675) är en 

målsättningsnorm vilket innebär att strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. Det innebär bland annat att verksamhetsutövare ska, om det 

anses motiverat, begränsa bullerstörningar. Miljökvalitetsnormen gäller omgivningsbuller 

från alla större vägar, järnvägar och flygplatser i hela Sverige. Platsen för planerad bro ligger 

i ett område utan några större bullerkällor. Buller från järnvägen hanteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen.  
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6. Förutsättningar 

6.1. Geologi och hydrogeologiska förhållanden 

6.1.1. Topografi  

Landskapet kring Bladsjön är präglat av de formationer inlandsisen lämnat efter sig och 

jordarten domineras av sandig morän. Området norr om Bladsjön har berg i dagen och 

genomkorsas av raviner och bergssprickor med torvmark. Söder om Bladsjön sträcker sig ett 

jordbrukslandskap genombrutet av skogsmark och infrastrukturanläggningar och 

bebyggelse.  

6.1.2. Jordarter 

Genomförda utredningar visar att Bladsjöns sjöbotten generellt består av slam och växtdelar 

på ett tunt sedimentlager som i sin tur ligger på ett lager av torv. Torvens mäktighet har 

uppmätts till mellan cirka 0,5 meter och 7,5 meter, med de större mäktigheterna i mitten av 

sjön. Torven är generellt högförmultnad och övergår här och var i gyttja. Under detta ligger 

ett lager friktionsjord bestående av siltig sand, sandig silt med inslag av grus och sten. 

Friktionsjorden har en mäktighet på ca 0,3 meter till 5 meter. Söder om Bladsjön består 

marken främst av sandig morän på berg (SGU, 2019). Mellan bergpartierna förekommer 

lera (SGU 2019). 

6.1.3. Berggrund 

Norr om Bladsjön består berggrunden av en sur bergart, i detta fall granit, som i gångar 

trängt in i jordskorpan, en så kallad intrusiv bergart. Söder om sjön övergår berggrunden till 

en sur vulkanisk bergart bestående av ryolit och dacit m.m. (SGU 2019).  

Berg har vid undersökningar bekräftats ligga på mellan 4,3 meter och 11,5 meter djup under 

sjöbotten. Generellt är de större djupen påträffade i mitten av sjön.  

6.1.4. Grundvattenförhållanden 

Ingen grundvattenförekomst definierad enligt Ramvattendirektivet (2000/60/EG) finns i 

influensområdet. 

6.2. Hydrodynamiska förhållanden  

6.2.1. Avrinningsområden 

Huvudavrinningsområdet är Nyköpingsån. Bladsjön berörs av delavrinningsområdet 

Utloppet av Tibon och är 19,64 km2 stort. Markanvändningen inom delavrinningsområdet 

består till största delen av skogsbruk (79,3 %). Andelen sjö inom delavrinningsområdet är 

3,8 % (SMHI, 2019).  

  



 

6.3. Hydrodynamiska förhållanden i Bladsjön 

För att bedöma om de fyra bropelarna i vattnet ger några dämningseffekter eller påverkar 

flödena i sjön har en hydraulisk bedömning gjorts. Förutsättningarna för bedömningen har 

bland annat varit att sjöns medeldjup är 2,3 meter över botten, sjöns bredd 100 meter, att 

den nedströms liggande dammen håller vattenståndet konstant och att alla antaganden har 

valts utifrån att de ska ge störst möjlig påverkan. För att ta höjd för sedimentering har även 

beräkningar på ett djup av 1,3 meter gjorts. Dimensionerade flöden i beräkningarna är 7,26 

m3/s vid HHQ200 (högsta högvattenföring vid en återkomst på 200 år) och 5,81 m3/s vid 

HQ50 (högsta högvattenföring vid en återkomst på 50 år). De dimensionerade flödena är 

dygnsmedelvärden. Momentant under dygnet kan det förekomma högre flöden. 

Genomförda hydrauliska beräkningar för vattennivåer och vattenhastigheter i Bladsjön visar 

att förändringen i vattenståndet vid dimensionerade flöden, med och utan bropelare är 

mindre än 1 cm. Det gäller både vid ett antaget bottendjup på 2,3 meter respektive 1,3 meter. 

Vattenhastigheten mellan bropelarna beräknas öka från 0,04 m/s till 0,07 m/s vid 2,3 

meters bottendjup respektive 0,08 m/s vid 1,3 meters djup för HHQ200. Vid HQ50 är 

hastigheterna lägre än för HHQ200.  

6.4. Ytvatten 

Vattenkvalitén har undersökts under åren 2018–2019. Undersökningarna visar att sjön har 

en relativt god vattenkvalitet i berört område och att den huvudsakligen är påverkad av 

skogs- och myrmark med mindre inverkan från jordbruksmark och bebyggelse. Påverkan 

från skogs- och myrmark gör att vattnet är betydligt färgat och att halterna av organiska 

ämnen är höga. Troligtvis bidrar även underliggande torv till förhöjda halter av organiska 

ämnen (sjön är dämd över torvjord). Inverkan från jordbruk och bebyggelse yttrar sig i 

något förhöjda halter av fosfor och kväve.   

Uppgifter om vattenförekomsternas status är hämtade från VISS, Vatteninformationsystem 

i Sverige. Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp har försurningsproblem och 

övergödningproblematik vilket medfört att statusen för miljökvalitetsnormen klassats som 

måttlig. Vattenförekomsten har kalkats vilket dock förbättrat situationen. Det morfologiska 

tillståndet i vattenförekomsten är måttlig då 15–35 % av vattenförekomstens form har 

påverkats bland annat genom invallning, rensning samt anläggande av damm vid Bladsjöns 

utlopp. God kemisk status för ”Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp” 

uppfylls inte till följd av att kvicksilver och bromerade difenyleter överstiger gällande 

gränsvärden, vilket gäller samtliga vattenförekomster i Sverige.  

Vattenförekomsten Estaboån ligger nedströms Bladsjön och har bedömts ha 

otillfredsställande status då vattenförekomsten är påverkad av övergödning från reningsverk 

och enskilda avlopp. God kemisk status uppfylls inte till följd av att kvicksilver och 

bromerade difenyleter överstiger gällande gränsvärden, vilket gäller samtliga 

vattenförekomster i Sverige. Miljöproblemen i vattendraget är övergödning, miljögifter 

(kvicksilver), flödesförändringar samt morfologiska förändringar och konnektivitet då 

vattendraget ingår i ett markavvattningsföretag och regelbundet rensas.  

Estaboån mynnar i vattenförekomsten Tisaren som har otillfredsställande status till följd av 

övergödning. Sjön är även påverkad av reglering vid Västra Å samt miljögifter från 

impregneringsanläggningar vid Åsbro. God kemisk status uppfylls inte till följd av att 
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kvicksilver, bromerade difenyleter samt att PAH-föreningarna antracen och fluoranten 

överstiger gällande gränsvärden. Miljöproblemen i vattendraget är övergödning, miljögifter, 

flödesförändringar samt morfologiska förändringar. Tisaren är även vattenskyddsområde.  

6.5. Naturmiljö 

6.5.1. Tidigare utpekade värden  

I samband med arbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag sammanställdes år 

2006 Sveriges mest värdefulla sjöar och vattendrag. Områdena pekades ut utifrån de 

kriterier som anges i den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och 

kulturmiljöer.  Syftet med utpekandet var att få fram ett underlag för fortsatt arbete med 

skydd och restaurering av värdefulla vatten. Hela Tibon är utpekat som nationellt värdefullt 

vatten på grund av förekomst av flodkräfta samt den rödlistade växten klotgräs. Ingen av 

arterna har återfunnits vid inventeringar i Bladsjön de senaste tio åren.  

6.5.2. Genomförda utredningar 

Fyra olika naturvärdesinventeringar som omfattar området kring Bladsjön har genomförts, 

en limnisk naturvärdesinventering, en naturvärdesinventering enligt SIS-standarden (ej 

limniska naturvärden), en fördjupad artinventering av fåglar samt en fördjupad 

artinventering av groddjur.  

Vid naturvärdesinventering enligt SIS-standard avgränsas och klassas naturvärdesobjekt 

utifrån art- och biotopvärde. Naturvärdesobjekten klassificeras in i fyra naturvärdesklasser, 

klass 1 högsta naturvärde, klass 2 högt naturvärde, klass 3 påtagligt naturvärde och klass 4 

visst naturvärde. Övriga områden är av obetydligt naturvärde och klassas inte.  

Vid den limniska naturvärdesinventeringen av Bladsjön, vilken genomfördes år 2015, 

noterades det att vattenväxternas artsammansättning indikerar att Bladsjön är en relativt 

välmående sjö. Inga påtagliga naturvärden eller viktiga strukturer och element som ger bra 

förutsättningar för biologisk mångfald observerades dock och sjön bedöms sammantaget ha 

ett lågt naturvärde. Kanalen, dammen och den lilla sjön söder om samhället Västra Å 

bedömdes ha visst naturvärde. Bland annat växer ormbunken strutbräken som signalerar 

högt naturvärde, söder om kanalen. 

Vid naturvärdesinventering enligt SIS-standard som genomfördes år 2018 bedömdes sjöns 

strandområden. Bladsjön bedömdes ha visst naturvärde (klass 4) där biotopvärdet 

bedömdes som visst men artvärdet som lågt. Västra Å bedömdes preliminärt som visst 

naturvärde (klass fyra) då biotopvärdet bedömdes vara av visst naturvärde men artvärdet 

lågt. Det bedömdes finnas förutsättningar för högre värden om en inventering av 

vattenlevande arter genomförs.  

Ingen växtlighet förekom på djup överstigande 2 meter, vilket sannolikt beror på begränsat 

ljusklimat då vattnet är betydligt färgat. 

Fördjupande utredningar av fiskfauna och stormusslor har utförts under sommaren 2019. 

Resultatet av undersökningarna kommer att arbetas in i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

  



 

6.5.3. Skyddade och rödlistade arter 

Vid fågelinventeringen som genomfördes år 2019 noterades sångsvan rasta i Bladsjön. 

Sångsvan är liksom alla vilda fåglar fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen. Det finns 

ingen indikation på att arten häckar i Bladsjön. 

Groddjur har inventerats i ett dike mellan Karintorpsvägen och Bladsjöns norra strand och i 

dammen vid Västra Å. Inga groddjur noterades i diket men dammen vid Västra Å befanns 

vara leklokal för vanlig padda som är fridlyst i hela landet enligt 6 § artskyddsförordningen. 

Den hotade ormbunken klotgräs, (även kallad trådbräken) som är rödlistad som sårbar 

(VU), har tidigare funnits på grunda sandbottnar på tre ställen intill Bladsjöns norra strand. 

Det senaste fyndet av arten är från år 1995 och den har eftersökts utan resultat vid tre 

tillfällen av konsulter, åren 2006, 2015 och 2018 samt av floraväktare (Calluna 2006, 2013). 

Trots att växtmiljöerna fortfarande ser ut att vara lämpliga habitat bedöms arten inte längre 

finnas kvar vid Bladsjön. 

6.6. Kulturmiljö 

6.6.1. Genomförda utredningar 

Inom projektet med järnvägsplanen för Hallsberg-Stenkumla har en arkeologisk utredning 

(etapp 1) samt en kulturarvsanalys utförts. Den arkeologiska utredningen bestod av arkiv- 

och kartstudier som ledde till att nya fornlämningar och möjliga fornlämningar 

identifierades. Under våren och hösten 2018 genomfördes en fältinventering som ledde till 

att vissa lämningar kunnat avskrivas och nya har tillkommit. Under hösten 2019 kommer en 

arkeologisk utredning, etapp två inledas vilket innebär att sökschakt på utvalda delar av 

sträckan kommer att tas upp. Undersökningarna kommer att ge en mer fullständig bild om 

vilka lämningar som kan kvalificera sig som fornlämningar och vilka som kan avskrivas. 

Kulturarvsanalysen är en fördjupad utredning av kulturmiljövärdena och ett underlag till 

bedömningen av konsekvenser för kulturmiljön. Den innehåller en kulturhistorisk värdering 

av bebyggelse, identifiering av värdefulla landskapsrum samt redogörelse av forn- och 

kulturlämningar. I kulturarvsanalysen görs en effekt- och konsekvensbedömning för dessa 

landskapsrum och förslag ges på skademinimerande eller kompenserande åtgärder.  

 

Identifierade värden för kulturmiljön gällande planerad verksamhet omfattar forn- och 

kulturlämningar samt det värdefulla landskapsrummet kring den före detta 

bergsmanshyttan Västra Å. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. 1 § kulturmiljölagen. 

Övriga kulturhistoriska lämningar skyddas inte enligt kulturmiljölagen men kan omfattas av 

andra skydd, till exempel miljöbalken eller skogsvårdslagen.  
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6.6.2. Beskrivning av fornlämningar/övriga lämningar 

Både vid Bladsjöns norra och södra strand förekommer lämningar efter kolbottnar som 

klassas som övrig kulturhistorisk lämning. Norr om Bladsjön, vid det planerade norra 

brofästet finns fossil åkermark och en äldre vägbank till en äldre dragning av 

Karintorspvägen. Båda lämningarna klassas som övrig kulturhistorisk lämning. En plats vid 

Bladsjöns norra strand har bedömts ha förutsättningar för att vara en möjlig boplats och 

därmed en möjlig fornlämning.  

Vid Västra Å anlades på 1600-talet en hytta och masugn för tillverkning av järn. Driften av 

hytta och masugn skedde medhjälp av vattenkraft. Bladsjön dämdes därför upp med hjälp 

av en kallmurad damm som idag är en övrig kulturhistorisk lämning då den fortfarande är i 

bruk. Dämningen innebär att Bladsjön får en karaktäristisk vattenspegel som är kopplad till 

hyttverksamheten vid Västra Å och är därmed värdefull för kulturmiljön. 

Efter dammen leder en smalare kanal fram till en kvarnbyggnad (Lerbäck 1106, Figur 7). 

Fornlämningen Lerbäck 1106 motsvarar hyttområdet som finns markerat på en karta från 

1700-talet, se Figur 7. Fornlämningsområdet kommer att avgränsas mer exakt under hösten 

2019.  

 

Figur 7. Lila linje markerar hyttområde som finns markerat på karta från 1700-talet (FMIS 2019). 

 

6.7. Rekreation och friluftsliv 

Bladsjön är främst viktig som bad- och fiskesjö för närboende. Det finns också planer på en 

kanotled mellan Tibon och Tisaren. 

Längs med Bladsjöns norra strand och Karintorpsvägen löper den 23 mil långa cykelleden 

Tivedsrundan som är en av tre länscykelleder. Bladsjön utgör en del av Tibon och ingår i ett 

sjösystem som sträcker sig söderut ner till Skyllberg. Bladsjön har, genom att det är en 

uppdämning till följd av dammen vid utloppet, koppling till det kulturhistoriskt intressanta 

hyttområdet vid Västra Å. 



 

6.8. Landskapsbild 

Området runt Bladsjön präglas av småbruten landsbygd med framförallt odlad mark norr 

om Bladsjön och med skog och höjdryggar på södra sidan. Själva Bladsjön bildar ett större 

landskapsrum och runt sjön är det till stor del slutet med mycket vegetation.  

Ett kraftledningsstråk går över sjön och bildar ett öppet siktstråk tvärs över ungefär där 

järnvägsbron kommer att byggas. Kraftledningarna upplevs som mycket påtagliga. 

Kraftledningarna ska i och med brons tilltänkta placering flyttas och få en ny sträckning. 

Den nya sträckningen kommer gå parallellt med järnvägsbrons västra sida.  

I anknytning till Bladsjön ligger flera bostäder och vid den sydöstra stranden finns 

bebyggelse av fritidshuskaraktär. Flera av husen kommer att påverkas av det nya 

godsspårets dragning och de som ligger i järnvägens närhet har blivit inlösta.  

6.9. Buller och vibrationer 

Buller kan delas in i luftburet buller och stomljud. Ljudtrycksnivå från såväl luftburet buller 

som stomljud anges i decibel (dB). Oftast med indexet A (som i dB(A) eller dBA) som anger 

att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar 

ljud. 

Utgångspunkten för riktvärden gällande luftburet ljud och stomljud i projektet är 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004 (Naturvårdsverket, 

2004), se Tabell 2. 

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller (Utdrag ur NFS 2004:15). 

Område Helgfri måndag till fredag  Lördag, söndag och 

helgdag 

Samtliga dagar 

Dag 

07–19 

LAeq 

Kväll 

19–22 

LAeq 

Dag 

07–19 

LAeq 

Kväll 

19–22 

LAeq 

Natt 

22–07 

LAeq 

Natt 

22–07 

LAFmax 

Bostäder utomhus (vid 

fasad) 

60 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Bostäder inomhus 

(bostadsrum) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler utomhus 

(vid fasad) 

60 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 45 dBA - 

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Undervisningslokaler 

utomhus (vid fasad) 

60 dBA - - - - - 

Undervisningslokaler 

inomhus 

40 dBA - - - - - 

Arbetslokaler för tyst 

verksamhet utomhus 

(vid fasad) 

70 dBA - - - - - 

Arbetslokaler för tyst 

verksamhet inomhus 

45 dBA - - - - - 

 

Riktvärdena är utgångspunkten och bedömning om nivåerna görs i varje enskilt fall. 

Särskilda skäl kan medföra avsteg både uppåt och nedåt från de angivna riktvärdena.  



25 
 

 

Planerad byggnation innebär bullrande verksamhet främst vid slagning av spont och 

eventuell sprängning samt körning med maskiner. 

6.10. Förorenad mark 

6.10.1. Genomförda utredningar - markmiljöinventering 

För att få en översiktlig bild av markförhållanden och potentiellt förorenade områden har en 

markmiljöinventering genomförts.  

I markmiljöinventeringen konstaterades att på fastigheten Å 1:46, söder och öster om 

Bladsjön finns följande registrerat: 

• Potentiellt förorenat område. Järn- och stål- och manufaktur (Å hytta). Riskklass 3. 

Varphögar, slaggvarp (metaller). Läge cirka 200 m från brofäste öster ut.  

• Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (hönseri). Läge cirka 300 meter söder om 

Bladsjön. 

6.10.2. Genomförda utredningar - markmiljöundersökningar 

De markmiljöundersökningar som har genomförts i anslutning till Bladsjön omfattade 

sedimentprover i tre punkter där dubbelspåret ska korsa Bladsjön. Prover togs på 

ytsediment (0–10 centimeter) och djupare sediment (10–50 centimeter).   

Utifrån bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, rapport 4913) 
klassas halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, zink och kvicksilver som mycket låga 

till låga i samtliga prover med undantag för ett prov på ytsediment där nickelhalten ligger 

strax över gränsen till måttligt hög halt. På övriga platser ärr nickelhalterna låga.  

Jämförelse mellan ytsediment och djupare sediment visar ingen större skillnad på halter 

med hänsyn till djup och organiskt innehåll.  

Sedimentet bedöms vara opåverkat av punktkällor. Förekomsten av föroreningar bedöms i 

huvudsak orsakas av påverkan från omgivande land (geologi) och luftnedfall i 

avrinningsområdet.  

Provtagning av mark har genomförts på södra och norra sidan av Bladsjön, i dubbelspårets 

läge.  Jordprovens analysresultat visar på halter under Naturvårdsverkets generella 

riktlinjer för känslig markanvändning (KM) och nivån för mindre än ringa risk (MRR).  

Delar av den befintliga Karintorpsvägen kommer att rivas. Asfalt från Karintorpsvägen har 

analyserats gällande förekomst av stenkolstjära. Halterna av stenkolstjära är låga och 

återanvändningen av asfalten begränsas inte av några restriktioner gällande tjärasfalt.    

Analysresultaten från provtagningen av underbyggnaden av Karintorpsvägen visar på halter 

under riktvärdet för KM och nivån för MRR. 

Samlingsprov togs på vägdikesmassorna längs den del av Karintorpsvägen som ska byggas 

om. Analysresultaten visar på halter av metaller och organiska föreningar under riktvärdet 

för KM och nivå för MRR. 

Baserat på befintliga analysresultat bedöms inte marken som förorenad i dubbelspårets läge 

eller i Karintorpsvägens underbyggnad.   

Ytterligare undersökningar kan bli aktuellt norr och söder om Bladsjön i läge för utbyggnad 

av nya vägar och vid massupplagsytor.  



 

 

7. Bedömning av miljöpåverkan 

7.1. Hydrodynamiska förhållanden 

Beräkningarna visar att det inte blir några förändringar i vattenståndet i sjön till följd av 

anläggande av fyra bropelare i vattenområdet vare sig uppströms bron eller lokalt runt 

bropelarna. Ökningen av vattenhastigheten är liten jämfört med andra vattendrag med 

samma flöde. Sammantaget visar beräkningarna att hydrodynamiken i sjön inte påverkas av 

fyra bropelare i vattnet.   

7.2. Vattenkvalitet 

7.2.1. Vattenkvalitet 

Den påverkan som främst bedöms bli aktuell är grumling i samband med muddringar och 

anläggning av brostöd. Då det finns ett mäktigt torvlager under ett tunt lager av gyttja/dy 

finns risk att grumlingen kan bidra till syrebrist i vattnet.  

Övrig påverkan som kan bli aktuell är betonggjutning som kan höja vattnets pH-värde och 

maskinarbete som innebär risk för oljeutsläpp. 

På grund av generellt låga halter av föroreningar och avsaknaden av punktkällor bedöms 

befintligt sediment inte vara en källa till föroreningsspridning.  

Vattnet i Estaboån är liksom Bladsjön främst påverkat av skogs- och myrmark med en 

mindre påverkan av jordbruk närmast Bladsjön. Vattnet är betydligt färgat med höga halter 

av organiska ämnen med något förhöjda halter av kväve och fosfor. Längre nedströms 

påverkas vattendraget av utsläpp från Åsbro reningsverk. I den nedre delen av vattendraget 

är sedimentet förorenat av en impregneringsanläggning. Estaboån ligger nedströms 

Bladsjön. Genom självrening och utspädningseffekt kommer påverkan i detta vattendrag att 

bli försumbart. 

Påverkan på Tisaren bedöms bli försumbart genom självrening i vattensystemet uppströms 

och utspädningseffekten. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått bedöms ha en stor lindrande 

effekt och redovisas nedan i kapitel 9. 

7.2.2. Miljökvalitetsnormer  

Påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten berör främst morfologin för 

vattenförekomsten Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp då brostöd ändrar 

bottenstrukturen och under byggskedet även sjöns strandområden. Under byggskedet 

kommer en större, tillfällig påverkan uppstå då ett större område tas i anspråk. Under 

driftskedet bedöms påverkan på morfologin bli mindre, eftersom ett mindre område tas i 

anspråk.  Strandområdena kommer att återställas efter byggskedet. Utifrån planerade 

skyddsåtgärder bedöms den permanenta påverkan ha marginell till liten påverkan på 

vattenförekomstens morfologi.  

Utsläpp kan orsaka påverkan på kemisk status, fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer eller på 

de biologiska kvalitetsfaktorerna. Genom vidtagna skyddsåtgärder bedöms påverkan på 
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miljökvalitetsnormer begränsas. Utsläpp av renat länspumpsvatten bedöms ge liten 

påverkan på miljökvalitetsnormer för Bladsjön, Estaboån och Tisaren. Påverkan på 

miljökvalitetsnormer för ytvatten från utsläpp bedöms bli obetydlig i driftskedet och 

marginell i byggskedet efter genomförda skyddsåtgärder.  

Påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer utredas vidare och beskrivas mer utförligt i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

7.3. Naturmiljö 

Under byggskedet kommer påverkan på naturmiljö främst omfatta arbeten i vatten och 

ingrepp i strandmiljöer. Arbeten i vatten kan leda till en tillfälligt ökad dödlighet för vissa 

vattenlevande organismer. Påverkan är temporär och begränsad till byggskedet. Inga kända 

förekomster av hotade eller fridlysta arter bedöms dock påverkas.  

De negativa konsekvenserna relaterade till driftskedet begränsas till mindre habitatförluster 

i både vatten och på land. Brostödens placering bedöms inte hota rödlistade eller fridlysta 

arter. Placering påverkar inte heller potentiella växtplatser för den rödlistade växten 

klotgräs som tidigare var känd från området. Brostöd förväntas inte nämnvärt försämra de 

hydrodynamiska förhållandena i Bladsjön då brostöden endast upptar en marginell area i ett 

vertikalt tvärsnitt av sundet. De bedöms därmed endast ha en liten effekt på vattenmiljön.  

7.4. Kulturmiljö 

Ett flertal lämningar i arbetsområdet kommer behöva rivas bort eller flyttas på grund av 

brobygget och därtill anslutande byggvägar. Den exakta omfattningen kommer att utredas 

vidare och beskrivas mer utförligt i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärderna 

kräver tillstånd och kommer prövas separat och fristående från den kommande 

tillståndsansökan om vattenverksamhet.  

Övriga lämningar runtomkring berörs inte direkt av vattenverksamheten.  

Den sammantagna bedömningen är att vattenverksamheten innebär liten negativ 

konsekvens för kulturmiljön. 

7.5. Rekreation och friluftsliv 

Under byggskedet kommer tillgängligheten till strandområdet att försvåras då det kommer 

utgöra arbetsområde. Den längsgående pålbryggan riskerar, beroende på utformning, att 

försvåra passage av fritidsbåtar, kanoter och liknande på sjön. Fiske kommer 

fortsättningsvis vara möjligt utanför arbetsområde.  

I driftskedet kommer tillgängligheten till Bladsjön och angränsande områden inte påverkas 

nämnvärt och sjön kan även fortsättningsvis brukas för fiske och bad. 

Den sammantagna bedömningen är att vattenverksamheten innebär liten negativ 

konsekvens för rekreation och friluftsliv. 

  



 

7.6. Landskapsbild 

Landskapsbildens utsikter och siktlinjer kommer att förändras mycket för närboende och 

människor som rör sig i området. Utblickar och siktlinjer från det kulturhistoriska Västra Å 

kommer att påverkas negativt.  

Bladsjön och det småskaliga landskapet är känsligt för yttre påverkan. Det storskaliga 

ingreppet som godsstråket och järnvägsbron innebär, kommer att störa utblickarna över 

vattnet och förändra karaktären i området.  

En medveten gestaltning av järnvägsbron, mark och vegetation i anslutning till järnvägen, 

kan till viss del mildra den negativa påverkan av bron, men landskapsbilden kommer ändå 

att förändras påtagligt. En bro med en lägre brobalk har valts för att ge ett mindre 

dominerande intryck. Kraftledningarna i området kommer allt flyttas något öster ut och 

fortsatt påverka landskapsbilden.  

Den sammantagna bedömningen är att bro över Bladsjön, med föreslagna anpassningar 

kommer ge en måttlig konsekvens för området. 

7.7. Buller och vibrationer 

De bullrande momenten vid byggande av bron över Bladsjön är främst pålning för brostöd 

och bergschakt vid brons södra brofäste. Pålning, schaktning och transporter under kvälls- 

eller nattetid förväntas inte. Stomljudsnivåer och vibrationer, över Naturvårdsverkets 

riktvärden dagtid inomhus förväntas inte. 

Kommande utredningar kommer att omfatta buller från arbeten samt byggtrafiksbuller från 

de åtgärder som omfattar vattenverksamheten. Resultatet kommer att redovisas i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna av buller, vibrationer och stomljud, 

för närboende, är små.  

7.8. Utsläpp till luft 

I byggskedet är det främst olika typer av transporter som kommer stå för utsläppen till luft i 

området. Luftkvalitén i området är idag god och den planerade verksamheten bedöms inte 

påverka miljökvalitetsnormer för luft negativt då antalet transporter är relativt få och sker 

under en kortare tidsperiod.  

I driftskedet bedöms järnvägen inte ge upphov till några utsläpp.  

8. Följdverksamheter 

8.1. Masshantering  

Muddermassor som schaktas upp i samband med byggnation av brostöd planeras att läggas 

upp på upplagsområde i närhet till Karintorpsvägen, exakt lokalisering av detta upplag är 

inte klart. Avvattning av muddermassor och rening av lakvatten kommer att ske på samma 

plats via damm med efterföljande infiltration/översilning.  
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Mindre sprängningsarbete kan bli aktuellt vid byggnation av brostöd på södra sidan av 

Bladsjön, vilket i så fall kommer att ge upphov till små mängder bergmaterial. Påverkan på 

vattenmiljön i Bladsjön bedöms bli minimal varvid inga skyddsåtgärder bedöms behövas. 

Bergmaterial kommer att hanteras på samma plats som bergmaterial från bergskärningar 

för järnväg söder om Bladsjön.  

8.2. Transporter 

Transportvägar är i dagsläget inte fastställda. Så långt som möjligt kommer befintlig 

spårlinje att användas för masstransporter och övriga transporter. För etablering av bron 

kommer en möjlig transportväg genom Västra Å utredas vidare.  

Transportvägar kommer att utredas vidare inför kommande tillståndsansökan och kommer 

att beskrivas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

9. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Under byggskedet kommer åtgärder vidtas för att förhindra utsläpp av skadliga ämnen samt 

grumling av vattnet. För att undvika större negativa konsekvenser bör planering av 

masshantering i möjligaste mån ske så att en skyddszon kring stranden lämnas opåverkad 

av arbetsvägar och deponering av schaktmassor.  

För att minimera grumling vid borrning kommer stålrörspålar användas. Andra 

grumlingsbegränsande åtgärder som kan bli aktuella är användandet av geotextil eller 

motsvarande. Arbetena vid brostöd kommer utföras innanför spont. Länspumpat vatten ska 

filtreras med sedimentfällor på den norra sidan innan det återförs till Bladsjön. 

All gjutning ska ske i torrhet varvid skadlig höjning av sjöns pH-värde förebyggs.  

Skyddsåtgärder för att undvika förorenande utsläpp, till exempel från maskiner, redskap 

eller schaktmassor ska vidtas. Vid hantering av bränsle ska godkända tankar användas. 

Läckage av olja förebyggs också genom lämplig placering av bränsletankar på plan yta som 

om möjligt ska vara invallad. Beredskap ska finnas i form av absorbent, oljelänsar och 

utbildad personal i oljesanering. Viktigt i sammanhanget är att mobila tankar som används 

för arbetsmaskiner placeras på motsvarande sätt och inte nära angränsande vatten. 

Under driftskedet kommer järnvägsbron inte ge upphov till några utsläpp till vattenmiljön. 

Enligt Trafikverkets policy kommer besprutning med växtbekämpningsmedel inte att ske i 

närområdet till Bladsjön. 

Behov av ytterligare skyddsåtgärder kommer att utredas vidare i samband med framtagande 

av miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsansökan.  

 



 

10. Förslag till innehållsförteckning av 
miljökonsekvensbeskrivningen 

Åtgärderna omfattar verksamhet som inte kan antas ha betydande miljöpåverkan. En liten 

miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som krävs för att kunna bedöma den 

sökta verksamhetens väsentliga miljöeffekter och en samrådsredogörelse. Exakt vad en liten 

miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla är inte specificerat i lagtext utan baseras på 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt de synpunkter som inkommer under 

utredningssamrådet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer omfatta: 

- Beskrivning av planerad verksamhet 

- Redogörelse för samrådet 

- Bedömning om betydande miljöpåverkan 

- Nollalternativ  

- Administrativa förutsättningar 

- Omgivningsförutsättningar 

- Miljökonsekvenser 

- Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

- Förenlighet med miljökvalitetsnormer och miljömål 
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