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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 utökad persontågstrafik. 

Det pågår arbete med att ta fram en järnvägsplan och en systemhandling för den 

aktuella sträckan. I samband med framtagande av järnvägsplanen har en 

lokaliseringsutredning utförts som förordat den nu aktuella sträckningen. 

Järnvägen kommer att gå genom en cirka 2,4 kilometer lång bergtunnel, över 

järnvägsbroar samt en våtmark. Den aktuella vattenverksamheten omfattar bortledning 

av grundvatten i samband med anläggande av tunnel och järnvägsbroar, anläggning av 

våtmark på ungefär 9000 kvadratmeter, omledning av vattendrag och utfyllnad av 

befintlig våtmark för anläggande av banvall. 

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

naturmiljö, kulturmiljö, miljökvalitetsnormer och boendemiljö. Trafikverket har bedömt 

att planerad vattenverksamhet utgör betydande miljöpåverkan på grund av de planerade 

åtgärdernas omfattning samt att förändringar av grundvattenförhållandena kan 

innebära påverkan på ett Natura 2000-område vilket kräver tillstånd enligt miljöbalken. 

Samrådet omfattar även den kommande Natura 2000-prövningen. 

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

främst uppkomma vid sprängning och schaktning vilket medför en grundvattensänkning 

i området, men också från byggbuller och utsläpp av processvatten till vattendrag från 

tunneldrivningen. För att minimera negativ påverkan på den omgivande miljön kommer 

skyddsåtgärder att vidtas. 
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2. Inledning 

Detta dokument utgör underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Anläggandet av tunneln, järnvägsbroar och 

övrig planerad vattenverksamhet är en del av projektet Järnvägsdubbelspår Hallsberg–

Stenkumla. Parallellt med det pågående samrådet inför tillståndsansökan tas även en 

järnvägsplan fram. Utredningar om miljöpåverkan pågår och kommer i sin helhet 

redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av 

tillståndsansökan. Planerade åtgärder omfattar anläggande av tunnel, byggande av 

järnvägsbroar, anläggande av ny våtmark, omgrävning av vattendrag och utfyllnad i 

våtmark. Underlaget beskriver den planerade vattenverksamheten och dess 

miljöpåverkan översiktligt. 

I samband med anläggning av tunneln kan förändringar av grundvattenförhållandena 

även innebära påverkan på ett Natura 2000-område. Därmed krävs tillstånd enligt 7 

kap. 28 a § miljöbalken, vilket kommer sökas tillsammans med vattenverksamheten. 

 

2.1. 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. I projektet ingår också en 

förlängning och ombyggnation 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 och en mindre vägbro. Projektet medför även att flera kraftledningar kommer 

att 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 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 idag 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. Järnvägstunneln ingår i delprojektet Hallsberg–Stenkumla 

och berör Hallsberg och Askersunds kommuner.  

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 13 kilometer långt dubbelspår i ny sträckning. 
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Dubbelspåret är förlagt till den korridor som valts i samband med järnvägsplan, val av 

lokaliseringsalternativ från 2014. 

För 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.  

 

Figur 1. Översiktsbild över sträckan Hallsberg–Stenkumla, med planerad tunnel belägen sydost om Östansjö. 



 

9 
 

 

2.2. Ärendet 

Anläggning av dubbelspårig järnväg längs sträckan Hallsberg–Stenkumla innebär att 

vattenverksamhet kommer att bedrivas i samband med anläggande av tunnel, byggande 

av järnvägsbroar, anläggande av ny våtmark, omledning av vattendrag och utfyllnad av 

våtmark. I samband med den planerade vattenverksamheten kan även Lindhults Natura 

2000-område komma att bli påverkat.  

Natura 2000-tillstånd, enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, söks därmed hos mark- och 

miljödomstolen tillsammans med tillstånd för den tillståndspliktiga 

vattenverksamheten. 

I projektet planeras följande åtgärder som kan utgöra vattenverksamhet enligt 11 kap.  

9 § miljöbalken: 

• Bortledning av grundvatten vid anläggande av tunnel och dess förskärningar 
under bygg- och driftskedet samt uppförande av anläggningar för detta. 

• Anläggande av brunnar och bortledning av grundvatten för processvatten till 
genomdrivning av tunneln under byggskedet samt anläggningar för detta. 

• Omledning av vattendrag. 

• Schaktning i vattenområde och utfyllnad i våtmark. 

• Anläggande av våtmark.  

• Vid anläggande av järnvägsbroar både under bygg- och driftskedet leda bort 
inläckande grundvatten samt utföra anläggningar för detta. 
 

Den planerade verksamheten för utfyllnad av våtmark syftar inte till att avvattna marken 

inom området. Trafikverket bedömer därför att åtgärden inte utgör markavvattning och 

kommer därmed inte att ansöka om dispens från förbudet mot markavvattning och 

tillstånd för markavvattning. 

2.2.1. Avgränsning 

Samrådet berör den tillståndspliktiga vattenverksamheten och påverkan på Lindhults 

Natura 2000-område. Övriga tillstånds- och dispenspliktiga åtgärder, exempelvis 

ingrepp i fornlämningsområde, hanteras inom arbetet med järnvägsplanen eller som 

separata anmälnings- och tillståndsärenden hos respektive tillsynsmyndighet. 

De väsentliga miljöaspekter som kommer att beröras av planerad vattenverksamhet och 

som beskrivs i detta samrådsunderlag är vattenmiljö, naturmiljö, kulturmiljö, 

miljökvalitetsnormer och boendemiljö. 

Samrådsunderlaget har gällande följdverksamheter (masshantering och transporter) 

avgränsats till de åtgärder som direkt berörs av planerad vattenverksamhet. 

Masshantering och transporter beskrivs därmed från det att massor bildas i och med 

sprängning och schaktning tills de transporterats bort från platsen. Hantering av 

massorna kommer att hanteras mer ingående i järnvägsplanen. 
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2.3. Lokalisering 

Planerad vattenverksamhet är lokaliserad cirka 3–6 kilometer sydväst om Hallsberg, på 

den mellersta till norra delen av projektet Hallsberg–Stenkumla. Området utgör en del i 

den barrskogsdominerade skogsregionen Tiveden–Tylöskog–Kolmården. Landskapet 

präglas av de formationer som inlandsisen lämnat efter sig. 

Strax sydväst om Hallsberg präglas landskapet av infrastruktur i form av 

högspänningsstråk, järnväg och vägar. På de centrala och södra delarna av sträckan 

utgörs landskapet av ett småbrutet spricklandskap med barrskog och inslag av flertalet 

våtmarker. Mindre områden med öppna jordbruksmarker och bebyggelse finns 

insprängt i skogen. Det förekommer även ett antal mindre sjöar som exempelvis 

Hultsjön och Tripphultssjön. 

2.4. Berörda fastigheter 

Fastigheter som berörs av den nya järnvägen mellan Hallsberg–Stenkumla hanteras 

inom ramen för den järnvägsplan som håller på att tas fram. Flertalet fastigheter har 

lösts in i området och för vissa fastigheter pågår förhandlingar fortfarande.  

2.5. Tillståndsprocessen 

2.5.1. Vattenverksamhet 

Tillståndsprocessen för vattenverksamhet inleds med ett samråd. Inför samrådet tas ett 

samrådsunderlag fram som syftar till att beskriva den planerade verksamheten och de 

miljöeffekter projektet kan antas medföra. 

Ett så kallat undersökningssamråd ska genomföras med syftet att utreda om 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 23–25 §§ 

miljöbalken). 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika 

miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och 

enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer 

och den allmänhet som också kan antas bli berörd (6 kap. 29–32 §§ miljöbalken). 

Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den 

miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och utgöra underlag för den kommande 

tillståndsansökan. 

Enligt miljöbalken kan en verksamhetsutövare emellertid direkt inleda ett 

avgränsningssamråd utan att först ha genomfört ett undersökningssamråd om en 

verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 23 § andra stycket 

punkt 1 miljöbalken). 

Tillstånd för vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen. 
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2.5.2. Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av områden som EU:s medlemsländer har pekat ut i syfte att 

bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen. Varje land i EU 

ska ta sitt ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen utgör. Natura 

2000-området Lindhult (SE0240126) ligger i närheten av planerad bergtunnel. 

Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden (7 kap. 28 a § miljöbalken). 

För verksamheter eller åtgärder som prövas för ett sådant tillstånd ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Tillstånd får endast lämnas om den planerade 

verksamheten eller åtgärden inte kan skada de utpekade naturtyperna i Natura 2000-

området, eller inte innebär en störning som på ett betydande sätt kan försvåra 

bevarandet av de arter eller naturtyper som avses skyddas. 

2.5.3. Betydande miljöpåverkan 

Trafikverket bedömer att den planerade vattenverksamheten kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i omfattningen av de planerade 

åtgärderna, påverkan på grundvattenförhållanden och att Natura 2000-området 

Lindhult kan komma att påverkas.  

2.5.4. Samråd och samrådskrets 

Inför tillståndsansökan kommer ett avgränsningssamråd att hållas utan att ett separat 

undersökningssamråd först hållits eftersom Trafikverket gjort bedömningen att 

planerad vattenverksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd 

kommer att hållas med länsstyrelsen, kommuner och enskilda som kan tänkas bli 

särskilt berörda samt med övriga statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. 

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 att verksamheten bedöms medföra betydande 

miljöpåverkan. Samrådet planeras att genomföras både muntligt genom planerade 

samrådsmöten och skriftligt. 

Samrådskretsen, till vilka detta underlag kommer att skickas ut, är: 

• Fastighetsägare, arrendatorer samt brunnsägare. 

• Markavvattningsföretag. 

• Myndigheter: Länsstyrelsen i Örebro län, Försvarsmakten, Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Räddningstjänsten, 

Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Boverket, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Energimyndigheten, Sveriges 

geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut, Svenska kraftnät och 

Trafikverket. 

• Kommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla. 
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• Organisationer och företag: Naturskyddsföreningen, Närkes ornitologiska 

förening, Friluftsfrämjandet, Hallsbergs ridklubb och Vattenfall. 

Utöver ovanstående kommer även en annons kring samrådet och denna 

samrådshandling att sättas in i tidningarna Nerikes Allehanda och Sydnärkenytt.  

2.6. 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 och omgrävning av vattendrag kommer rådigheten att 

säkerställas innan ansökan skickas till domstol. 

2.7. Tidplan 

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

miljödomstolen väntas under 2021. 

Järnvägsplanen förväntas fastställas våren 2021 och väntas vinna laga kraft under våren 

samma år.  

Byggstart i projektet Hallsberg–Stenkumla är planerad till 2022. Byggtiden för projektet 

Hallsberg–Stenkumla bedöms bli 7–8 år, varav tunnelns genomförandetid bedöms bli 

1,5–2 år. 

3. Alternativ 

En lokaliseringsutredning togs fram av Trafikverket 2014. Syftet med 

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

aktuella sträckan Hallsberg–Stenkumla. I de fem utbredningsområdena studerades fyra 

olika korridorer. Flera remissinstanser förordade alternativ UA5 med argumenten att 

sträckningen skulle främja utvecklingen av järnvägen och näringen kring denna, ge 

mindre störningar för närboende och möjligheten att utveckla Åsbro samhälle. Efter en 

sammanvägd bedömning, med utredningar och inkomna synpunkter från 

remissinstanserna som grund, beslutade Trafikverket att utgå från korridor UA5, se 

Figur 2. 

En systemhandling togs fram 2016, vilken har till syfte att redovisa alla väsentliga 

funktionella, tekniska, ekonomiska och miljötekniska krav samt gestaltningskrav inför 

den kommande planläggningen. Tunneln var en av fem fokusområden. Inom varje 

fokusområde fanns flera spåralternativ som värderades utifrån olika parametrar. För 

fokusområde tunnel rekommenderades spårlinjen gå med hög spårprofil vilket innebär 

en kortare tunnel. 

Därutöver, så har spårlinjen (tunneln) förflyttats så långt västerut som möjligt, inom 

vald UA5 korridor, med hänsyn till Lindhults Natura 2000-område. 

 



 

13 
 

 

 

Figur 2. Utredningskorridor UA5 med projekterad spårmitt. 
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4. Planerad verksamhet 

4.1. Bergtunnel 

Bergtunneln med förskärningar kommer att anläggas cirka en kilometer sydost om 

Östansjö. Tunneln planeras att bli cirka 2,4 kilometer lång och kommer att utformas 

som två enkelspårstunnlar med totalt fyra tvärtunnlar som knyter samman 

spårtunnlarna var 500:e meter. Det utsprängda utrymmet för vardera spårtunneln 

kommer att vara cirka 9 meter brett och cirka 9,5 meter högt. Avståndet mellan 

spårtunnlarna blir 10–11 meter. För att underlätta underhållet av tunneln har 

utformningen av två enkelspårstunnlar, jämfört med dubbelspårstunnel, valts. Vid 

underhållsarbetet kan en tunnel stängas av åt gången vilket ger en högre säkerhet vid 

genomförandet av underhållet. De parallella spårtunnlarna möjliggör även evakuering 

från det ena tunnelröret till det andra om en olycka skulle inträffa. 

Djupet av tunneln är dimensionerat efter områdets topografiska förutsättningar och 

planeras som djupast att gå cirka 40 meter under markytan. Anläggning av två 

spårtunnlar jämfört för en medför även att spännvidden av tunnlarna blir mindre, vilket 

gör att tunneln fördelaktigt kan läggas ytligare vid bergspartier med svackor. 

För att kunna genomföra planerad åtgärd av tunneln kommer grundvatten behöva ledas 

bort i samband med arbetet. Bortledning av grundvattnet utgör vattenverksamhet, och 

bortledandet i sig kommer att medföra en grundvattensänkning i området. 

Efter att omfattande undersökningar av berggrunden i området utförts genom bland 

annat en stor mängd provborrningar är kännedomen om berget stor och 

förutsättningarna för att driva tunnel i området bedöms som goda. Bergets 

sammansättning redovisas mer ingående i avsnitt 6.3.2 nedan. Tiden som krävs för att 

spränga ut hela tunnelanläggningen bedöms vara 1,5–2 år. 

Bergtunneln planeras att utföras genom konventionell borrning och sprängning. 

Tunneldrivningen kommer att ske från både norr och söder för att sedan mötas vid 

ungefär mitten av tunneln för genomslag. Eftersom tunnelanläggningen består av två 

enkelspårstunnlar planeras tunneldrivningen att genomföras med fyra drivningsfronter 

samtidigt, två från norr och två från söder. Tunneldrivning utförs i cykler med ett antal 

arbetsmoment som upprepas tills tunneln är färdigutsprängd, se beskrivning steg 1-7 

nedan och Figur 3-9. 
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1. Borrning för injektering 

Borrning för injektering utförs för att undvika vattenläckage av inkommande 

grundvatten, se Figur 3. 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 vidare ut 

i bergets sprickor, så kallad injektering. Cementen härdar och på det viset tätas berget 

runt den blivande tunneln. Tätningen pågår tills man uppnått tillräckligt god 

tätningsnivå innan man går vidare med borrning av själva spränghålen. Det är inte 

möjligt att täta berget till 100 %. Eftersom det förekommer grundvatten i området 

kommer grundvatten att läcka in i tunnlarna, även om man har tätat. 

 
Figur 3. Borrning och injektering. (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 
 

2. Borrning 

I steg två sker borrning av själva spränghålen, se Figur 4. Med hjälp av en datoriserad 

borrigg får borrhålen exakt rätt position och längd.   

 

 
Figur 4. Borrning av spränghål. (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 
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3. Laddning 

Förborrade hål laddas med sprängmedel som pumpas in med hjälp av ett 

laddningsfordon, se Figur 5. Sprängmedlet består av flera komponenter som blandas i 

samband med laddningen. Först då blir sprängmedlet explosivt. Laddningarna kopplas 

samman enligt ett särskilt schema för att detonera i rätt ordning. Med den här styrda 

sprängningen är det möjligt att spränga försiktigt och skonsamt mot det omgivande 

berget.  

 
Figur 5. Laddning (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 
 

4. Sprängning  

Efter laddningen sprängs berget ut, se Figur 6. Mängden sprängmedel som används 

anpassas till omgivningen. Till exempel är sprängsalvorna mindre i tätbebyggt område. 

Små sprängsalvor minskar vibrationerna, men gör att tunneldrivningen går 

långsammare. 

 
Figur 6. Sprängning (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 
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5. Utlastning 

Bergmassorna som skapas av sprängningen transporteras sedan ut från bergtunneln, se 

Figur 7. 

 
Figur 7. Bergmassor transporteras ut från bergtunneln. (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 

 

6. Skrotning 

Efter att bergmassorna har transporterats bort sker skrotning, se Figur 8. Skrotning 

innebär att löst berg knackas bort från tunneltak och väggar. Med hjälp av en hydraulisk 

hammare görs först en mekanisk skrotning. Slutligen görs skrotning för hand.  

 
Figur 8. Mekanisk skrotning och skrotning för hand. (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 

 

  



 

18 
 

7. Förstärkning  

I sjunde och sista steget av processen genomförs en förstärkning av tunneln med 

bergbultar, se Figur 9. Behovet av bergförstärkning varierar längs sträckan och beror på 

bergets kvalitet. Sedan sprutas tunnelns väggar och tak med betong. Den förstärkta 

tunneln kläds sedan in med vatten-frostsäkring, så kallad dränmatta för att skapa en 

torrare tunnelmiljö. 

 
Figur 9. Förstärkning med bergbultar. (Illustratör: Tomas Öhrling, 2015) 
 

4.1.1. Bergtunnelpåslag och förskärningar 

Norr respektive söder om tunneln anläggs förskärningar fram till tunnelpåslagen, alltså 

där järnvägen går vidare in i själva tunnel. Där jämnas marken ut så att den ligger i 

nivån med mynningarna på tunneln. Norra förskärningen beräknas bli ungefär 144 

meter lång och 54–95 meter bred. Södra förskärningen beräknas att bli ungefär 1400 

meter lång och 30–84 meter bred. Nedan i Figur 10 och 11 redovisas norra och södra 

förskärningen med tunnelpåslag. 

 

Figur 10. Norra förskärningen och tunnelpåslag. Illustration skapad i östlig riktning.  
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Figur 11. Södra förskärningen och tunnelpåslag. Illustration skapad i nordlig riktning. 

Förskärningarna planeras att schaktas ut och sprängas i öppna schakt. Norra respektive 

södra tunnelpåslaget kommer vara beläget i berg, cirka fem meter ner från bergets 

överkant. Vid den norra förskärningen förväntas berget att vara kraftigt uppsprucket och 

slänterna föreslås därför att läggas flackt med lutningen 1:1. Söder om tunneln går 

förskärningen i mer hållfast berg och bergslänterna föreslås där ha en brantare lutning, 

3:1. 

4.1.2. Vattenförsörjning för tunneldrivning 

Vid drivning av bergtunneln behövs vatten för att kunna utföra arbetet bland annat 

vatten för kylning av borrarna. Eftersom tunneln kommer att drivas från två håll behövs 

vattenförsörjning för tunneldrivningen vid både norra och södra tunnelpåslaget. För att 

säkerställa att tillräcklig mängd vatten finns tillgänglig kommer vattenmagasin att 

anläggas.  

Vid norra tunnelpåslaget planeras vattenmagasinet att fyllas med vatten från Hallsbergs 

kommuns vattenledningsnät genom en ny ledning från anslutningspunkt i Östansjö till 

tunnelpåslaget. Vid södra tunnelpåslaget kommer vattenmagasinet fyllas med vatten 

från bergborrade brunnar som lokaliseras på lämplig plats i närheten. 

4.1.3. Rening av processvatten och anläggning av ny våtmark 

I samband med anläggande av tunneln kommer det att skapas processvatten som 

behöver tas omhand. Processvattnet består av vatten från tunneldrivningen, till exempel 

kylvatten från borrningarna, inläckande grundvatten och släckvatten vid eventuella 
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olyckor. Inläckande grundvatten, dagvatten och eventuellt släckvatten kommer även att 

ledas bort under driftskedet. Avledning av processvatten kommer att ske både vid norra 

och södra tunnelpåslaget eftersom tunneln planeras att drivas från två håll. 

Föroreningar bedöms uppstå främst under byggnationstiden och de närmaste åren efter 

anläggningen och utgörs till största delen av suspenderat material (grumlighet), 

sprängämnesrester (kväve), vittringssalter, metaller, oljeprodukter och PAH 

(polyaromatiska kolväten). Även avvikande pH-värden kan förekomma.  

Norra tunnelpåslaget 

Vid norra tunnelpåslaget föreslås processvattnet genomgå en reningsprocess innan det 

släpps i vattendraget Finnabäcken. Förslagsvis leds vattnet under byggtiden först till en 

temporär reningsanläggning där en första rening av slam sker. Här sker även en 

justering av pH–värdet. Reducering av kvävehalter från tunnelberget planeras att ske i 

en anlagd våtmark norr om Hallsbergsvägen i anslutning till ett biflöde till Finnabäcken, 

se Figur 12. Efter våtmarken släpps vattnet vidare i biflödet till Finnabäcken. 

 

Figur 12. Norra tunnelpåslaget med ungefärlig placering av föreslagen våtmark. 

Innan vattnet leds vidare till själva våtmarken kommer det att passera en mindre damm 

som jämnar ut vattnets flöde. Våtmarken och dammen beräknas få en yta av ungefär 

8000 respektive 1000 kvadratmeter. Våtmarken byggs upp av ett väl omblandat 

material bestående av torv och ett genomsläppligt material som sand eller motsvarande. 

Bädden planeras att bli cirka två meter hög. Växtlighet ovanpå våtmarken kommer till 
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största delen att bestå av bladvass. När tunneln är klar planeras våtmarken och dammen 

bli kvar. Det kan ge ett tillskott av naturvärden till området.  

Södra tunnelpåslaget 

Från södra tunnelpåslaget föreslås processvattnet inledningsvis renas som vid det norra 

påslaget det vill säga genom en temporär reningsanläggning med slamavskiljning och 

pH–justering. Vattnet förs sedan till en anlagd damm innan det pumpas vidare för 

kväverening. Kvävereningen föreslås ske i ett våtmarksområde med en sumpskog, väster 

om planerad järnväg, se område 11 i figur 20 nedan.  

Samtliga förslag på lösningar för rening av processvatten kommer att utredas vidare och 

beskrivas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

4.2. Omledning av vatten 

Vid byggnation av tunnelns södra förskärning och banvallen genom Fredrikskärr 

behöver vattendragen Kvarnbäckens östra biflöde och Tripphultsbäcken ledas om och 

ett nytt dike grävas för omhändertagande av vatten från skogsmark. Detta för att vatten 

inte ska rinna in i förskärningen och förhindra funktionen av järnvägen. 

Kvarnbäckens östra biflöde  

Kvarnbäckens biflöden är idag belägna både öster och väster om planerad tunnel och 

strålar samman till en gemensam bäckfåra vid den södra förskärningen. Två permanenta 

omledningar planeras av bäcken samt ett temporärt dike för avledning av vatten för att 

undvika att vattnet ska rinna in i södra förskärningen, se Figur 13 nedan. 

Kvarnbäcken är ett mindre vattendrag som periodvis torkar ut. Omledning av 

vattendraget Kvarnbäckens östra biflöde planeras strax norr om södra tunnelpåslaget på 

östra sidan om tunneln. Bäcken kommer att ledas om österut i ett nytt dike som ansluts 

till den nedre delen av Tripphultsmossen. Bäcken kommer att fördröjas i mossen som 

sedan avvattnas i Tripphultsbäcken och vidare till Bladsjön. 

Det temporära diket för omhändertagande av vatten från skogsmark planeras strax öster 

om södra tunnelpåslaget, se Figur 13. Dikets placering blir en förlängning av 

Kvarnbäckens östra biflödes bäckfåra som finns idag. Diket kommer att samla upp 

vatten från skogsområdet som ligger nord till nordöst om södra tunnelpåslaget. Vid den 

norra änden av diket kommer också en vall att anläggas för att leda vattnet ner i diket. 

Vid södra änden av diket kommer vattnet att pumpas bort från området genom en 

nedgrävd ledning som går österut. Vattnet släpps sedan i skogsmark alternativt till 

omgrävningen av Kvarnbäckens östra biflöde norr om. Åtgärden kommer att behövas för 

att möjliggöra anläggning av förskärningen och tunneln under byggskedet och hindra 

inläckande vatten. 

Den andra omledningen av Kvarnbäcken planeras väster om den södra förskärningen, se 

Figur 13.  Vid planerad förskärning rinner idag Kvarnbäckens västra och östra biflöde 

samman. Eftersom bäckfåran sammanfaller med den södra förskärningen längs en 

sträcka på cirka en kilometer kommer bäcken att ledas om längs förskärningens västra 

sida för att sedan återansluta till samma bäckfåra längre nedströms. Bäcken kommer 
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efter omledningen endast att leda delar av det västra flödet av Kvarnbäcken eftersom det 

östra biflödet leds om till Tripphultsmossen. 

 

Figur 13. Omgrävning av Kvarnbäckens biflöden samt placering av nytt dike för avledning av vatten. 

 

Tripphultsbäcken 

Tripphultsbäcken är en mindre bäck som under perioder med lite nederbörd torkar ut. 

Bäcken sammanfaller med planerad banvall strax sydost om Fredrikskärr. Omledning av 

bäcken planeras att ske sydväst om banvallen på en sträcka av cirka 600 meter, se Figur 

14. I slutet av sträckan för omgrävningen planeras en damm att anläggas för att 

minimera grumling längre nedströms i Tripphultsbäcken.  

Banvallen kommer även att passera genom Fredrikskärr och korsa Tripphultsbäcken, se 

även avsnitt 4.3. En trumma anläggs under banvallen vid passage av bäcken, vilket 

kommer hanteras separat som en anmälan om vattenverksamhet. 
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Figur 14. Omgrävning av Tripphultsbäcken och anläggande av damm. 

  

4.3. Utfyllnad av våtmark 

Söder om tunneln planeras den nya järnvägen att gå på bank genom våtmarken 

Fredrikkärr. Totalt beräknas cirka 5 000 kvadratmeter av våtmarken behöva fyllas igen. 

För att grundlägga banken schaktas torv och sand i våtmarken ur och ersätts med 

material som har bättre bärighet. Torven som schaktas bort planeras att användas för att 

anlägga en ny våtmark norr om tunneln för rening av processvatten från 

tunneldrivningen. 

Massor för utfyllnad av våtmarken kommer att bestå av överskottsmassor som 

uppkommer inom järnvägsprojektet Hallsberg–Stenkumla. För att säkerställa att ingen 

förorening finns i de massor som ska återanvändas för utfyllnaden i våtmarken kommer 

dessa omfattas av miljöprovtagning.  

4.4. Anläggande av järnvägsbroar 

Norr om tunneln kommer järnvägen att passera väg 529, Hallsbergsvägen. Tre broar 

kommer att anläggas vid passage av Hallsbergsvägen, för att dubbelspåret delar sig strax 
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norr om norra tunnelpåslaget. En bro för enkelspåret som fortsätter västerut och två 

broar för dubbelspåret som fortsätter in mot Hallsberg. 

Hallsbergsvägen ligger idag på ungefär samma nivå som de planerade järnvägsbroarna. 

Därmed kommer cirka 500 meter av Hallsbergsvägen att behöva en ny sträckning söder 

om dagens sträckning. Den nya sträckningen anläggs som en viadukt under de nya 

järnvägsbroarna, se Figur 15. Dubbelspåret för planerad järnväg kommer att dela sig 

strax norr om norra tunnelpåslaget. 

 

Figur 15. Planerade järnvägsbroar över ny sträckning av Hallsbergsvägen. 

Hallsbergsvägen kommer i samband med anläggandet av ny järnvägsbro att få en ny 

lågpunkt, som innebär en förändring av marknivån. Marknivån för vägbanan kommer 

vid lägsta punkten att sänkas med ungefär sju meter från befintlig marknivå. Brostöden 

till bron för enkelspåret kommer att grundläggas strax nedanför lägsta punkten av den 

nya vägbanan, cirka åtta meter under befintlig marknivå. Brostöden för dubbelspåret 

planeras att grundläggas något högre upp, ungefär sex meter under befintlig marknivå. 
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För att anlägga järnvägsbroarna behöver jordmassor i området schaktas ur. Brostöden 

planeras sedan att grundläggas på en grusbädd med gjuten bottenplatta. Ingen 

sprängning eller pålning bedöms behöva utföras. Schaktningsarbetet innebär att arbete 

kommer att ske under grundvattennivån som i området ligger relativt ytlig. 

Grundvattnet behöver ledas bort för att möjliggöra anläggandet och bortledningen är en 

vattenverksamhet. 

Dagvatten från den ombyggda sträckan av Hallsbergsvägen kommer att rinna av i 

vägdiken. I det södra diket kommer också framträngande grundvatten att samlas. Från 

lågpunkten avleds vattnet i ledning eller kulvert norrut mot ny järnvägsbank där det 

sedan ansluter till ett biflöde till Finnabäcken. 

5. Planer och gällande bestämmelser 

5.1. Planer 

Översiktsplanen för Hallsbergs kommun antogs i november 2016. I översiktsplanen 

nämns att de många kommunikationsstråken i kommunen ska beaktas, främst 

järnvägsområdet genom Hallsberg. Större verksamhetsetableringar eller utveckling av 

befintliga större verksamheter förväntas ske i centralorten och i de flesta fall ha mer eller 

mindre koppling till Hallsbergs position som järnvägsknut och logistikcentrum.  

Askersunds kommuns gällande översiktsplan antogs 2016. I översiktsplanen framgår det 

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 finns utpekad i översiktsplanen. I övrigt finns det inga 

särskilda intressen utpekade i området. Järnvägsplanen för den aktuella spårlinjen är 

under framtagande.  

Planerad vattenverksamhet är inte belägen inom något detaljplanelagt område. 

5.2. Riksintressen 

I närområdet för järnvägstunneln finns Natura 2000-området, Lindhult som är utpekat 

som riksintresse enligt 4 kap. 1 § miljöbalken och beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3. 

Planerad järnväg utgör riksintresse för kommunikation. 

Inga andra riksintressen finns utpekade inom området för planerad verksamhet. 
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5.3. Natura 2000 

Öster om planerad järnvägstunnel i Hallsbergs kommun ligger Natura 2000-området 

Lindhult (SE0240126), se Figur 16, som är skyddat enligt EU:s Art- och habitatdirektiv 

samt enligt 7 kap. 27 § miljöbalken.  

Den planerade järnvägstunneln passerar cirka 200 meter väster om Lindhults Natura 

2000-område. Mellan Natura 2000-området och det norra tunnelpåslaget är det cirka 

1,4 kilometer och mellan Natura 2000-området och det södra tunnelpåslaget är det cirka 

600 meter. Tunneln kommer anläggas cirka 25 meter under markytan i anslutning till 

Natura 2000-området.  

 

Figur 16. Natura 2000-området Lindhult 

Natura 2000-områden har en bevarandeplan som beskriver vilka utpekade arter 

och/eller naturtyper som finns i området. Bevarandeplanen identifierar också vilka hot 

som finns mot områdets utpekade värden och vad som krävs för att arterna och/eller 

naturtyperna ska ha god bevarandestatus. Bevarandeplanen är upprättad och fastställd 
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av Länsstyrelsen i Örebro län 2017-03-20. För Lindhult är naturtypen nordlig 

ädellövskog (nr 9020) utpekad. 

Värdena i Lindhults Natura 2000-område är knutna till ädellövträden och den artrika 

floran. Av de trädslag som är karaktäristiska arter för naturtypen nordlig ädellövskog 

finns huvudsakligen skogslind och ek inom området. Här finns även gott om trädslaget 

asp. Området är beläget i en sydostsluttning på moränmark med inslag av hällmarker 

med artrik lundartad flora och svampflora. Flera rödlistade arter har påträffats i 

området. Norra delen av Lindhult har ännu karaktären av igenväxande hagmark med 

enstaka grova, tidigare hamlade lindar och spärrvuxna ekar.  

 

5.4. Områdesskydd 

5.4.1. Naturreservat 

Naturreservatet Lindhult motsvarar samma område som Natura 2000-området 

Lindhult, se Figur 17. Syftet med naturreservatet är att bevara den ek- och 

linddominerade skogen och den rika vårfloran. Naturreservatet står under fri utveckling, 

det vill säga sköts inte på något sätt och förvaltas av länsstyrelsen i Örebro län. 

 

Figur 17. Naturreservat och områden utpekade i Örebro läns naturvårdsprogram.  
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5.4.2. Naturvårdsprogram 

Naturvårdsprogrammet för Örebro län är ett strategiskt dokument som pekar ut 

områden av särskilt intresse för naturvården. I naturvårdsprogrammet finns flera 

sådana områden i närheten av planerad tunnel, se Figur 17. 

- Tripphultsmon-Klevbergen är ett hedtallskogsbevuxet sandfält som i söder 

hänger ihop med Vissbodamon i Askersunds kommun. Området är växtplats för 

flera sällsynta arter bland annat cypresslummer och ett viktigt 

rekreationsområde. 

- Vissbodamon är ett vidsträckt sandfält med dödisgropar och sanddyner. 

Vegetationen utgörs av barrskog av hedtyp. Området är växtplats för flera 

sällsynta arter bland annat cypresslummer och ett viktigt rekreationsområde. 

- Havragärdsbergen är ett orört hällmarksområde med tallskog sydost om 

Tripphultsmossen. 

- Breslätt är ett skogbevuxet område med lundkaraktär och i södra delarna finns 

områden av ängskaraktär. Floran i området är mycket rik. 

- Breslättsåsen är en flera meter flög svallgrusrygg som tidigare betats som 

hagmark.  

- Odlingslandskapet vid Vångerud är ett småskaligt och vackert odlingslandskap i 

säreget terrängläge. Vångerudsberget är väl synligt från flera håll och från berget 

har man utsikt mot slätten. Det lilla landområdet har visst botaniskt värde. 

-  Tystingeberget är ett berg sydväst om Vångerud med en brant nordsluttning 

och granskog med delvis rik vegetation. 

5.4.3. Strandskydd 

Inga vattendrag eller sjöar som omfattas av generellt strandskydd berörs av den 

planerade vattenverksamheten. 

5.4.4. Generellt biotopskydd 

Jordbruksmark saknas generellt inom området för den planerade verksamheten med 

undantag för att det kan finnas jordbruksmark i område som utreds för reningsdamm 

vid norra tunnelpåslaget. Det kommer utredas om det finns objekt som omfattas av 

generellt biotopskydd exempelvis stenmurar, diken eller odlingsrösen med mera. 

5.4.5. Naturminnen 

Naturminnena Ögonakällan och Finnakällan är två grundvattenkällor vilka ligger 

belägna cirka en kilometer öster om planerad järnväg, se Figur 20. Vattnet från källorna 

kommer från högre belägna områden i söder, rinner samman och vidare ner mot 

vattendraget Finnabäcken. 

  



 

29 
 

 

5.5. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 

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

exempel trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormer ska beaktas bland annat vid 

tillståndsprövningar och planering. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller 

ett värde (exempelvis högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten) men kan 

även beskrivas i ord.  

Inom vattendirektivet definieras begreppet vattenförekomst för en avgränsad del av en 

sjö, magasin, vattendrag, kustvatten eller vatten i övergångszonen. En vattenförekomst 

är homogent indelad och består av en viss typ, har en statusklass (vattenkvalité) samt 

bedöms utsättas för en viss nivå av påverkan. 

5.5.1. Ytvattenförekomster 

Det finns inga utpekade ytvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer 

belägna i direkt anslutning till planerad verksamhet. Däremot finns flertalet 

ytvattenförekomster längre ner i avrinningsområdet. Uppgifter om 

vattenförekomsternas status är hämtade från VISS, Vatteninformationsystem i Sverige. 

Aktuell statusklassning och gällande miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster som 

kan komma att beröras av planerad vattenverksamhet redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Aktuell status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i området. Inom parentes anges 

beslutsdatumet för gällande status och miljökvalitetsnormer enligt VISS. 

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status 
MKN ekologiska  

kvalitetskrav 

MKN kemiska  

kvalitetskrav 

Torpabäcken  

SE655310-145472 

Otillfredsställande 

(190514) 

Uppnår ej god 

(190513) 

God ekologisk status 

2027 (170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(170223) 

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) 
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5.5.2. Grundvattenförekomster 

Längs järnvägssträckan Hallsberg–Stenkumla finns fyra utpekade 

grundvattenförekomster, se Figur 18. Grundvattenförekomsten Lybby ligger i direkt 

anslutning till planerade järnvägsbroar vid väg 529. Hardemoåsen, Hallsberg–

Kumlaåsen och Närkeslätten utgör grundvattenförekomster i närområdet för hela 

järnvägsprojektet Hallsberg–Stenkumla. 

 

Figur 18. Grundvattenförekomster i närheten av projekterat spår.  
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Samtliga grundvattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten 

som beskriver vilken kvantitativ och kemisk status ett vatten ska uppnå. Uppgifter om 

vattenförekomsternas status är hämtade från VISS, Vatteninformationsystem i Sverige. 

Aktuell statusklassning och gällande miljökvalitetsnormer redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Aktuell status och miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i området. Inom parentes anges 
beslutsdatumet för gällande status och miljökvalitetsnormer enligt VISS.  

Grundvattenförekomst Kemisk status 
Kvantitativ 

status 

MKN kemiska  

kvalitetskrav 

MKN kvantitativa 

kvalitetskrav 

Lybby 

SE654879-145132 
God (190630) God (190630) God kemisk (170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(170223) 

Hallsberg-Kumlaåsen 

SE653993-145691 
God (190515) God (190515) God kemisk (170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(170223) 

Hardemoåsen 

SE655185-145425 
God (190515) God (190515) God kemisk (170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(170223) 

Närkeslätten 

SE656024-146232 
God (190630) God (190630) God kemisk (170223) 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(170223) 

6. Förutsättningar 

6.1. Avrinningsområden 

Avrinningen i området sker i huvudsak inom två avrinningsområden. En 

huvudvattendelare löper genom området för planerad järnväg i östvästlig riktning. 

Huvudvattendelaren passerar området på en topografisk höjdpunkt strax norr om 

Natura 2000-området Lindhult. Mot norr avvattnas området mot Hjälmaren och 

Mälaren. Mot söder sker avvattning till sjön Tisaren och vidare mot sjön Sottern och 

slutligen Nyköpingsån. Avrinningsområdena redovisas i Figur 19. 
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Figur 19. Avrinningsområden belägna inom området för planerad vattenverksamhet. 

Inom huvudavrinningsområdena finns även delavrinningsområden. 

Delavrinningsområdena som avvattnas mot norr avser ”Mynnar i Kvismare kanal”, 

”Mynnar i Kumlaån” och ”Täljeåns avrinningsområde” och tillhör 

huvudavrinningsområde Norrström. Delavrinningsområdena som avvattnas mot söder 

avser ”inloppet i Tisaren”, och tillhör huvudavrinningsområde Nyköpingsån (VISS, 

2019).  

Avvattningen mot norr sker huvudsakligen via Torpabäcken, väster om Hardemoåsen, 

som slutligen mynnar i Kvismare kanal. Avrinningsområdet är påverkat av mänsklig 

verksamhet som förändrat den hydrologiska situationen i området som markavvattning 

och sjösänkning. I området finns en hög andel jordbruksmark. Avrinningsområdet 

Täljeån som också avvattnas mot norr har sin södra punkt vid Tripphultssjön. 
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I avrinningsområdena som avvattnas söderut finns sjöarna Tripphultssjön, Bladsjön och 

Tisaren och flera mindre vattendrag och våtmarksområden. Tripphultsbäcken avvattnar 

södra delen av Tripphultsmossen, som är en stor våtmark strax öster om tunneln. 

6.2. Vatten 

6.2.1. Ytvatten 

I närområdet till planerad verksamhet finns två utpekade ytvattenförekomster som inte 

omfattas av miljökvalitetsnormer. Dessa är Tripphultssjön och Bäcksjön. Övriga ytvatten 

utgörs av Finnabäcken, Tripphultsbäcken och Kvarnbäcken, se Figur 20. 

 

 

Figur 20. Ytvatten och småvatten i närheten av planerad vattenverksamhet. 

Tripphultsjön som är belägen öster om planerad tunnel avrinner söderut mot Estaboån. 

Även Tripphultsbäcken rinner mot söder, korsar planerad järnväg och går vidare ut i 
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Bladsjön. Vattendraget rinner igenom ett skogs- och jordbrukslandskap. Bladsjön som 

tidigare varit en våtmark rinner av österut och är förbunden med sjön Tisaren.  

Finnabäcken är belägen vid det norra tunnelpåslaget och rinner norrut under 

Hallsbergsvägen. Vid södra tunnelpåslaget rinner Kvarnbäcken, vars östra och västra 

biflöde rinner samman vid tunnelpåslaget. Det östra biflödet passerar i området för det 

södra tunnelpåslaget och planeras att ledas om. Kvarnbäcken rinner sedan söderut för 

att mynna i Bladsjön och vattenförekomsten Vattendrag från Södra Dovrasjön till 

Tibons utlopp. 

6.2.2. Småvatten 

I närområdet kring planerad tunnel med sina förskärningar är grundvattenytan överlag 

belägen nära markytan, vilket återspeglas på vissa ställen genom förekomst av lokala 

vattenansamlingar och våtmarker. Vattenansamlingarna som ofta är belägna i 

lågområden är i stort sett konstant vattenmättade. I Figur 20 redovisas identifierade 

småvatten. 

6.2.3. Markavvattningsföretag 

Processvatten från tunneldrivningen planeras att ledas norrut och så småningom 

släppas i Finnabäcken efter att det genomgått en reningsprocess. Utmed Finnabäcken 

finns flertalet markavvattningsföretag. Närmaste markavvattningsföretag är beläget 

cirka 2,5 kilometer nedströms från planerad lokalisering för våtmarken, som är sista 

reningsstationen innan vattnet når Finnabäcken.  

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). 

 

6.3. Hydrogeologiska förhållanden 

6.3.1. Jordlager 

Sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla består av ett slättområde i norr, ett höglänt 

område med berghällar och morän i de centrala delarna och i söder ett flackare landskap 

med sandområden och hällmarker. Inom område för planerad vattenverksamhet pågår 

en geoteknisk undersökning för att få mer detaljerad kunskap om områdets jordarter. 

Nedan redovisas den information som tagits fram i nuläget. 

I det flacka slättområdet vid de planerade järnvägsbroarna i norr består jordlagren 

huvudsakligen av sand med inslag av silt och grus. Längre söderut vid norra 

tunnelpåslaget utgörs jorden i huvudsak av sedimentjord som består av sand och grus. 

Under sedimentjorden finns morän som är siltig och sandig. Berg har påträffats på ett 

djup mellan 7 och drygt 20 meter under markytan. 

Vid södra tunnelpåslaget är marken mycket kuperad och berget täcks tills största delen 

av ett tunt jordtäcke av bestående av morän och torv. Här och var kan jordtäcket ha en 

större mäktighet. Stenblock har observerats vid markytan vilket indikerar att det kan 



 

35 
 

 

finnas en hel del större block i marken. Både väster och öster om tunneln finns inslag av 

våtmarker och torvmossar.  

Söder om tunneln vid Fredrikskärr består jordlagren främst av organiskt material, 

såsom torv, underlagrat av sand. Torvens mäktighet är ungefär 1,5 meter. 

6.3.2. Berggrund 

Berggrundens egenskaper i utredningsområdet har undersökts och bergöverytans läge 

har bestämts genom en jord- och bergsondering. Berget som tunneln planeras att gå 

igenom domineras av granodioritisk gnejs, metavulkanit och ögongnejs. Även mindre 

inslag av pegmatit och amfibolit förkommer i området. Generellt består berget, som 

tunneln planeras att drivas i, av kristallint berg med zoner av mer uppsprucket berg. 

I linje med Hallsbergsvägen finns sedimentär berggrund som bland annat består av 

alunskiffer, sandsten och kalksten. 

Vid det norra tunnelpåslaget sluttar bergytan upp mot söder och ligger cirka 6–8 meter 

under markytan. Berggrunden består här av metavulkanit och granodioritisk gnejs och 

är bitvis kraftigt uppsprucken. Vid det södra tunnelpåslaget består berget av ögongnejs 

och ligger cirka 1–2 meter under markytan.  

6.3.3. Grundvatten 

För att skaffa kännedom om områdets grundvattenförutsättningar har en 

hydrogeologisk utredning utförts. Syftet med utredningen är att mer detaljerat 

undersöka rådande hydrogeologiska förhållanden för att kunna dra slutsatser om den 

grundvattenpåverkan som kan uppstå till följd av planerad vattenverksamhet.  

Enligt definitionen i vattendirektivet är en grundvattenförekomst "en avgränsad volym 

grundvatten i en eller flera akviferer". En grundvattenakvifer är en underjordisk 

geologisk bildning som har så stor lagringskapacitet och är så genomsläpplig att 

grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. Grundvattenförekomst kan 

också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin. Det är viktigt att notera att 

grundvatten finns i jorden över hela landytan, men bara där grundvattnet kan utvinnas i 

användbara större mängder är grundvatten per definition en grundvattenförekomst. 

Grundvattnet ligger relativt nära markytan i norra delen av planerad vattenverksamhet, 

både i slättområdet och moränmarken i anslutning till norra tunnelpåslaget. Ovan 

tunneln är terrängen relativt kuperad med lokala sänkor och högre belägna berghällar. I 

samband med nederbörd sker avrinningen i dessa områden snabbt och följer bergytorna 

mot lägre belägna jordfyllda sänkor. När nederbörden når de jordfyllda sänkorna sker en 

grundvattenbildning (infiltration i mark), som medför blötare och vattenmättade 

jordlager. Det sker således en kontinuerlig och relativt snabb tillförsel av grundvatten i 

området ovanpå den planerade tunneln. Jordlagren bedöms fort bli vattenmättade och 

våtmarkerna återspeglar de lokala grundvattenytorna i sänkorna. Uppe på berget 

återfinns grundvattenytan på lite större djup och grundvatten återfinns både i berg och i 

lokala jordfyllda bergsvackor.  

Längre söderut, i anslutning till södra förskärningen består jordlagret av morän på berg 

med torv och våtmarker i lågpartierna. Grundvattenytan i lågpartierna är överlag 
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belägen i eller nära markytan. Vid längre torrperioder utan nederbörd kan 

grundvattenytan sjunka betydligt. Detta eftersom de lokala grundvattenmagasinen är 

begränsade av uppstickande berg som begränsar tillförseln av vatten. De lokala 

grundvattenmagasinen i jord bedöms vara relativt små och begränsade.  

Grundvattensituationen i områdena längre söderut längs tunnellinjen är inte utredd i 

detalj. Jorddjupet bedöms ligga på mellan 5 och 10 meter och grundvattenytan 

uppskattas ligga relativt marknära även här. Den generella strömningsriktningen för 

vattnet är sydlig. Torv och våtmarksinslag finns i området.  

Förekommande grundvattenmagasin i området ligger i friktionsjord på berg, 

huvudsakligen morän av olika innehåll. Kring planerade järnvägsbroar vid 

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

Grundvattenmagasinet i friktionsjorden bedöms bitvis kunna ha hydraulisk kontakt med 

underliggande berg, det vill säga det bedöms ske ett visst utbyte av grundvatten mellan 

friktionsjorden och underliggande berg. Detta gäller särskilt inom de delar av området 

där sedimentära bergarter förekommer (alunskiffer, sandsten och/eller kalksten). 

Fortsatta utredningar kommer att redovisas i detalj i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

6.4. Befintliga brunnar och energibrunnar 

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. I Figur 21 redovisas 

brunnarnas lägen. Brunnarna kan vara borrade i berg eller grävda i jord. Generellt är 

tillrinningsområdet till grävda brunnar mer lokalt kring vattentäkten medan 

bergborrade brunnar kan ha ett större tillrinningsområde. 
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Figur 21. Enskilda dricksvattentäkter och energibrunnar. 
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6.5. Naturmiljö 

Området som berörs av den planerade vattenverksamheten består av ett kuperat 

landskap med främst produktionsinriktad granskog. I öster finns en större tallbevuxen 

mosse, Tripphultsmossen med intilliggande kärr. Flera mindre vattendrag som 

avvattnar mossen och rinner vidare ner mot Bladsjön passerar området. Vid Lindhult 

och Vångerud finns rester av ett äldre kulturlandskap med inslag av öppen mark och 

lövskog. I de södra delarna övergår granskogen delvis till hällmarkstallskog. 

Tre olika inventeringar har utförts under åren 2018 och 2019. En 

naturvärdesinventering enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 och två 

fördjupade artinventeringar av fåglar respektive groddjur.  

Metoden för naturvärdesinventering innebär i korthet att geografiska områden 

klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter och avgränsas som 

naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. De naturvärdesklasser som har 

använts redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS 199000:2014. 

Klass 1 

Högsta naturvärde 

Klass 2 

Högt naturvärde 

Klass 3 

Påtagligt naturvärde 

Klass 4 

Visst naturvärde 

 

Nedan följer en översiktlig redovisning av resultatet från inventeringarna. 

Kompletterande inventeringar och utredningar kommer att utföras under våren 2020 

och resultaten från samtliga inventeringar kommer i sin helhet beskrivas i den 

kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Totalt har 13 naturvärdesobjekt identifierats och klassats inom det område som bedöms 

kunna beröras av planerad vattenverksamhet. Av dessa har sex objekt klassats som 

påtagligt naturvärde (klass 3) och sju objekt som visst naturvärde (klass 4). Objekten 

består av våtmarker och/eller gammal skog, betesmark och vattendrag. Ett av områdena 

motsvarar Natura 2000-området Lindhult och beskrivs separat, se avsnitt 5.4. Nedan 

följer en översiktlig beskrivning av de identifierade naturvärdesobjekten, se Figur 22 och 

Tabell 4. 
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Figur 22. Karta över utpekade naturvärden med nummer som hänvisar till Tabell 4. 
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Tabell 4. Identifierade och klassificerade naturvärdesobjekt.  

Objekts-
nummer Naturvärdesobjekt 

Naturvärdes- 
klass Beskrivning 

1 Åsrygg vid Vångerud 4 
Tidigare betad åsrygg med flera stenrösen och gammal 
stenmur. Hassel, sälg och stora tallar. 

2 
Blandskog vid 
Charlottenlund 3 

Frisk blandskog som domineras av löv bestående av ek, 
hassel, björk, sälg och asp. Litet al- och björkkärr med 
groddamm i södra delarna. 

3 Lövskog vid Nybygget 4 Viss förekomst av äldre lövträd. 

4 Bäck söder om Breslätt 3 

Liten bäck med värdefull trädridå bestående av främst al 
och sälg men även grov asp och ek. Naturvårdsarter: järpe, 
mossan krusig ulota. 

5 Betesmark vid Lindhult 4 
Hårt betat område med flera stenrösen och några 
skyddsvärda träd. Rik förekomst av huggorm. 

6 Naturreservatet Lindhult 2 

Äldre betesmark med gamla, tidigare hamlade lindar. 
Sparsam vegetation med liljekonvalj och blåsippa. Ett 
flertal naturvårdsarter. 

7 Tripphultsmossen 4 
Mosse påverkad av dikning. Vegetationen utgörs av odon, 
skvattram och tuvull. Döda stående tallar.  

8 
Kärr söder om 
Tripphultsmossen 2 

Område som inte är påverkat av dikning. Myrmosaik med 
hällar. Vegetationen består av tranbär, småsileshår och 
rosling.  

9 Nybygget 3 
Bäckstråk i granskog med mycket grova granar. Förekomst 
av revlummer. 

10 Tripphultsbäcken  4 

Vissa delar av bäckfåran, särskilt i söder, är ganska 
opåverkad med små forspartier. Bäcken är ofta uttorkad 
om somrarna och limniska naturvärden saknas. 

11 Sumpskog vid Bållby 4 
Sumpskog med al, björk och gran längs bäck med 
bergbrant i väster. En del död ved  

12 Kvarnbäcken 4 
Mindre vattendrag i skogen, bitvis rätat och urgrävt. 
Torkar periodvis ut men har här och var en rik vegetation.  

13 Fredrikkärr 3 

Våtmarksområde med vegetation bestående av missne, 
skogsnycklar och ängsnycklar. Kraftiga tuvor av 
björnmossa. 

 

Rödlistade och fridlysta arter 

I de genomförda inventeringarna har ett antal rödlistade arter påträffats. Nedan 

beskrivs några av dem. Samtliga kommer att redovisas i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Den svenska Rödlistan innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. 

De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna nationellt utdöd (RE), akut 

hotad (CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU), nära hotad (NT) eller kunskapsbrist (DD) 

benämns som rödlistade. En art som bedömts enligt rödlistningskriterierna men ej 

uppfyller något av kriterierna, kategoriseras som livskraftig (LC). Rödlistan är ett 

hjälpmedel för att kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk 

status. 

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen 

(2007:845). Fridlysningen ser olika ut för växter och djur. Ianspråktagande av miljöer 

där fridlysta arter finns, kan kräva dispens från artskyddsförordningen. 

Vid en fågelinventering som utfördes under april och juni 2018 noterades tre rödlistade 

arter och två arter som är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. De rödlistade arterna är 
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nötkråka (NT), gulsparv (VU) och kungsfågel (VU) och de två andra är tjäder och 

törnskata. Tjäder och törnskata är upptagna i Fågeldirektivet. Färsk spillning av tjäder 

påträffades i närheten av Tripphultsmossen men det finns ingen indikation på några 

spelplatser i området. 

Följande fridlysta djur har påträffats i området: större och mindre vattensalamander, 

vanlig groda, padda och huggorm. Större vattensalamander är fridlyst enligt 4 § 

artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda 

djur, avsiktligt störa djuren under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder, samla in ägg samt förstöra och avsiktligt skada deras fortplantnings-, 

vilo- och rastplatser.  

Övriga grod- och kräldjur ovan är fridlysta enligt 6 § artskyddsförordningen vilket 

innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar 

och ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

En inventering med e-DNA inriktad på groddjur har utförts under 2018–2019. 

Kompletterande inventeringar kommer att utföras under våren 2020. Resultatet från de 

genomförda inventeringarna är under analys och kommer att redovisas i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Orkidéerna ängsnycklar och fläcknycklar växer i de södra delarna av våtmarken 

Fredrikskärr. Orkidéer är fridlysta enligt 8 § artskyddsförordningen vilket innebär att 

det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 

växterna och ta bort eller skada frön eller andra delar. Vid naturvärdesinventeringen 

hittades fyra exemplar av ängsnycklar och ett tjugotal exemplar av fläcknycklar. 

Om utredningarna visar att artskyddsdispens krävs kommer detta att sökas separat hos 

Länsstyrelsen i Örebro län. Detta för att eventuella skyddsåtgärder ska kunna utföras i 

god tid innan planerade arbeten för vattenverksamhet påbörjas. 
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6.6. Kulturmiljö 

6.6.1. Genomförda utredningar 

Inom projektet med järnvägsplanen för Hallsberg–Stenkumla har en kulturarvsanalys 

samt en arkeologisk utredning utförts. Arkeologisk utredning etapp 1 bestod av arkiv- 

och kartstudier som ledde till att nya fornlämningar och möjliga fornlämningar 

identifierades. Därefter genomfördes en översiktlig fältinventering under 2018. 

Arkeologisk utredning etapp 2 färdigställdes under hösten 2019 och innebar upptagande 

av sökschakt inom utredningsområden för möjliga fornlämningar. Utredningen har lett 

till att några nya fornlämningar har kunnat identifieras samtidigt som ett större antal 

har kunnat 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 vattenverksamhet omfattar 

främst forn- och kulturlämningar. Den planerade verksamheten sker till största delen i 

skogsområden som saknar värdefulla landskapsrum. 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. 

6.6.2. Beskrivning av fornlämningar och övriga lämningar 

Längs sträckan för planerad vattenverksamhet finns flera utpekade fornlämningar, 

möjliga fornlämningar och övriga lämningar, se Figur 23. Väster om de planerade 

järnvägsbroarna, söder om väg 529 finns en milstolpe som är utpekad som fornlämning. 

Milstolpen är gjord av kalksten och står i vägslänten till väg. Ett stycke söderut vid norra 

tunnelpåslaget finns röjningsrösen enskilda eller i grupp, två kolningsanläggningar och 

två fossila åkrar som utgör fornlämningar. 
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Figur 23. Utpekade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.  

 

Vid norra tunnelpåslaget finns en före detta avrättningsplats som är övrig 

kulturhistorisk lämning. I närområdet kring de planerade järnvägsbroarna och norra 

tunnelpåslaget finns ytterligare övriga kulturhistoriska lämningar i form av 

röjningsrösen, kolningsanläggning och en husgrund. Vid södra tunnelpåslaget finns en 

övrig kulturhistorisk lämning i form av en kolningsanläggning. 
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Vid östra biflödet till Kvarnbäcken i närheten till omledning av vattendraget finns 

torplämningarna Lindalen–Hackefallet som utgör fornlämning. I anslutning till 

fornlämningen finns även ett område som utgör fossil åkermark, vilket är utpekat som 

övrig kulturhistorisk lämning. 

I norra kanten av Fredrikskärr ligger Kvickens håla, en liten grotta där kyrktjuven 

Kvicken ska ha gömt sig efter ett inbrott, som är utpekad som övrig kulturhistorisk 

lämning. Vid våtmarken finns även kolbottnar. Både Kvickens håla och samtliga 

kolbottnar här är utpekade som övriga kulturhistoriska lämningar. I sydöstra kanten av 

kärret finns en kolningsanläggning som utgör en fornlämning. 

Längs Tripphultsbäcken söder om Fredrikskärr finns en längre sträcka som utgörs av 

flertalet fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningarna utgörs 

av små flacka röjningsrösen, en rektangulär stensättning samt liggmilor. Utmed 

Tripphultsbäcken är koncentrationen av kolbottnar hög och de flesta utgörs av så 

kallade resmilor) och utgör övriga kulturhistoriska lämningar. Även här finns ett område 

som utgör en fossil åker och är utpekad som övrig kulturhistorisk lämning. 

Samtliga fornlämningar och övriga lämningar kommer beskrivas mer ingående i den 

kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.7. Rekreation och friluftsliv 

Tystingeberget, Lindhults– och Tripphultsområdet har högt värde för friluftslivet då 

delar nämns särskilt i Naturvårdsprogrammet för Örebro län, och området redovisas 

som friluftsområde i översiktsplanen för Hallsbergs kommun. Den omgivande skogen 

utgörs av flack, välvuxen skog på torr mark vilket gör att området erbjuder ett vidsträckt 

nät av lätta vandringsspår och leder, vilka hänger samman med friluftsområdena vid 

Åsbro. 

Tystingeberget, Lindhults– och Tripphultsområdet innefattar även Breslättåsen och 

odlingslandskapet vid Vångerud söder om Östansjö där det finns ett elljusspår på 2,5 

kilometer som vintertid görs om till skidspår. Tystingeberget är ett mycket omtyckt och 

välfrekventerat strövområde med bland annat elljusspår och utsiktspunkter. I Lindhult 

söder om Östansjö finns en ridanläggning och Lindhults naturreservat.  

6.8. Förorenad mark 

6.8.1. Genomförda utredningar – markmiljöinventering 

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

har en markmiljöinventering genomförts. 

I markmiljöinventeringen konstaterades det att längs den delen av spårsträckningen 

som berör södra tunnelpåslaget, östra biflödet till Kvarnbäcken, Fredrikskärr och 

Tripphultsbäcken visar inventeringen inte på några potentiellt förorenade områden. 

Området är skogsmark utan kända föroreningskällor. Inte heller vid järnvägsbroarna 

visade inventeringen på några potentiellt förorenade områden. 
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6.8.2. Genomförda utredningar – markmiljöundersökning 

Genomförd markmiljöundersökning har gjort i anslutning till tunneln och dess 

förskärningar och anpassats utifrån att större delen av området för planerad 

vattenverksamhet ligger i skogsmark utan kända föroreningskällor. Undersökningen 

omfattar markprover i sex olika punkter längs planerad spårlinje. Proverna är tagna ner 

till två meter under markytan vid varje provpunkt, och har analyserats avseende 

metaller och organiska ämnen. 

Proverna är analyserade utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark 

(Naturvårdsverket, rapport 5976). Jordprovens analysresultat visar, för fyra av sex 

prover, inga föroreningar eftersom uppmätta halter låg under Naturvårdsverkets 

generella riktlinjer för känslig markanvändning (KM). I tre av dessa fyra prover var 

halterna av metaller och organiska ämnen så låga att de även är lägre än nivån för 

mindre än ringa risk (MMR).   

De två sista proverna, som är tagna vid den södra förskärningen, visade på 

föroreningshalter över generella riktvärdet för KM, men lägre än riktvärdet för mindre 

känslig markanvändning (MKM). De föroreningar som påträffas i de två proven var 

arsenik, kvicksilver och alifater. 

Ytliga prover som genomfördes på torv påvisade föroreningshalter över nivån för MRR, 

och det generella riktvärdet för KM. Över nivån för MMR förekom arsenik, bly, 

kadmium, koppar, krom, kvicksilver och alifater. Föroreningshalter över KM förekom i 

ett prov för arsenik och alifater.    

Markmiljöprover har även tagits vid läget för järnvägsbroarna. Två av proverna har 

analyserats och visar på föroreningshalter under nivån för MRR. 

6.9. Buller och vibrationer 

6.9.1. Buller 

Ljud som är oönskat kallas för buller. Upplevelsen av buller är subjektiv och människor 

upplever buller på olika sätt. Buller kan delas in som luftburet buller och stomljud. 

Stomljud är det ljud som skapas när vibrationer sprids in i exempelvis byggnader via 

dess husgrund. Ljudtrycksnivån 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 2004:15). 

6.9.2. Vibrationer 

Vibrationer utgörs av svängningar och vågrörelser i marken som breder ut sig från en 

källpunkt, exempelvis en järnväg. Utbredningen av vibrationerna beror framför allt av 

markförhållandena i området men även av tågets tyngd och hastighet. Risken för 

problem med vibrationer är störst då järnvägen trafikeras med tunga godståg och då 

undergrunden består av finkorniga jordar.  
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Vibrationer som kan orsaka skador såsom sprickor och sättningar i byggnader är mycket 

ovanliga i närområde till tågtrafik. Störst risk är att vibrationerna upplevs som störande 

för personer som vistas i närliggande byggnader. Vibrationer kan upplevas som störande 

vid betydligt lägre nivåer än vad som bedöms kunna skada en byggnad. 

Vibrationer som människor upplever i en byggnad kallas komfortvibrationer. Det är 

ovanligt att komfortvibrationer uppstår vid byggnader som är grundlagda på berg, störst 

risk finns då både byggnad och banvall är grundlagda på lösare material så som sand 

eller lera.  

7. Bedömning av miljöpåverkan 

7.1. Vatten 

7.1.1. Grundvatten 

Den planerade vattenverksamheten för tunneln, förskärningarna och schaktningen vid 

järnvägsbroarna kommer att generera ett inläckage av grundvatten under bygg- och 

driftskede. Detta även om tätningsåtgärder utförs. Det innebär att grundvatten måste 

ledas bort från tunneln och området vid järnvägsbroarna för att inte orsaka skador på 

anläggningarna.  

Bortledandet av grundvattnet skapar i sin tur en grundvattensänkning. 

Grundvattensänkningen kan ha en negativ påverkan på omgivande miljö genom 

förändrade grundvattennivåer och ett förändrat strömningsmönster. Påverkan på 

grundvattenförhållandena sker i huvudsak i närområdet kring tunneln och dess 

förskärningar samt järnvägsbroarna över Hallsbergsvägen. Detta gäller under såväl 

drift- som byggskedet.  

Utöver tunneln, förskärningarna och järnvägsbroarna kommer även en installerad 

uttagsbrunn för vatten till tunneldrivningen att bidra till den generella 

grundvattensänkningen. 

De områden där en grundvattentrycknivåförändring (grundvattentrycksänkning) 

uppkommer kallas influensområden. Dessa har undersökts för samtliga 

anläggningsdelar beskrivna ovan. För att kunna prognosticera grundvattensänkningen 

och influensområdenas utbredning i djup och plan, har en platsspecifik 

grundvattenmodell tagits fram. Resultaten indikerar att influensområden för den norra 

förskärningen, tunneln och järnvägsbroarna sammanfaller med varandra. Detta innebär 

att det är svårt att skilja grundvattenpåverkan från norra förskärningen, tunneln och 

järnvägsbroarna från varandra. I Figur 24 nedan redovisas den sammantagna, 

beräknade grundvattentrycksänkningen (influensområden). Det bör noteras att en 

förändring av grundvattentrycknivån i berg inte är likställt med en faktisk förändring på 

grundvattenytans läge. Grundvattenytans läge beror också bland annat på geologin och 

berggrunden, dess sammansättning och hur vattentransporten mellan de olika medierna 

sker. 
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Figur 24. Beräknad avsänkning av grundvattentrycknivån för tunneln och dess förskärningar. 

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 motsvarande 0,3 

meter grundvattentrycknivåsänkning per automatik riskerar att påverkas negativt av 

genererad grundvattentrycksänkning. För att bedöma eventuell risk för negativ 

påverkan måste hänsyn tas dels till aktuellt intresse och dels till 

grundvattentrycksänkningens storlek på platsen.     

Grundvattentrycknivån i ytberget för tunneln bedöms förändras med som mest ungefär 

10–15 meter. Tunneln har delvis en bergtäckning (bergmäktighet ovan planerad tunnel) 
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på upp till 40 meter, vilket medför att det i driftskedet kommer att finnas grundvatten 

kvar i berget ovan tunneln längs merparten av tunnelns sträcka. Hur mycket 

grundvatten som kommer att återstå och hur långt ut från tunneln påverkan når, styrs 

till stor del av en mängd olika faktorer. Sprickzoner i berget, erhållen täthet vid tätning 

av tunneln, bergets kontakt med ovanliggande jordlager, ovanliggande jordlagers 

sammansättning, grundvattenbildningen, strömningsmönster och 

vattengenomsläpplighet är exempel på sådana faktorer. Resultaten visar hittills att 

gränsen för influensområdet, varvid avsänkningen av grundvattentrycknivån motsvarar 

0,3 meter, sträcker sig som mest cirka 500–600 meter från tunneln. 

En mer ingående bedömning av de hydrogeologiska förhållandena och hur planerad 

vattenverksamhet påverkar grundvattenförutsättningarna samt grundvattenförekomster 

kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljökvalitetsnormer 

Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster kommer 

att utredas vidare och redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

7.1.2. Ytvatten 

Norra tunnelpåslaget och järnvägsbroarna 

Processvattnet som kommer avledas, från norra delen av tunneln under byggskedet, 

föreslås att renas innan det släpps ut i Finnabäcken. Påverkan på bäcken bedöms bli 

begränsad men en viss påverkan av salter och till viss del kväve kan komma att ske. Vid 

påsläppet till Finnabäcken bedöms vattendraget redan vara påverkat av kväve från 

jordbruk och grumlighet i samband med dikning och jordbearbetning. Påverkan av 

grumling bedöms i nuläget bli mycket liten, även om grumligheten periodvis kan öka. 

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

järnvägsbroarna under driftskede föreslås att renas separat i någon form av damm där 

flödesutjämning, sedimentering och oljeavskiljning kan ske. Detta vatten bedöms kunna 

medför en viss grumlighet vid utsläpp till Finnabäcken. Skyddsåtgärder för att minska 

negativ miljöpåverkan kommer att utredas vidare och beskrivas i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Södra tunnelpåslaget och Fredrikskärr 

Processvatten från södra delen av tunneln föreslås att ledas till en våtmark (sumpskog) 

väster om planerad järnväg för rening, se område 11 i Figur 22. Föreslagen lösning 

bedöms kunna medföra en ökning av salt- och kvävehalterna i Kvarnbäcken efter 

reningen. Med hjälp av efterföljande infiltration i mark bedöms grumling från det 

renade vattnet att bli försumbart. 

En mindre påverkan, främst under byggskedet, kan ske på ytvattnet vid Estaboån, 

Åsasjön och Tisaren från utsläpp av föroreningar från tunnelns processvatten. 

Omledning av vattendragen östra biflödet till Kvarnbäcken och Tripphultsbäcken kan 

medföra temporär grumling under byggskedet. Vid utfyllnad av Fredrikskärr kan 

tillfällig grumling uppstå i Tripphultsbäcken som passerar området. Vattnet från 

Tripphultsbäcken föreslås därför att renas i en mindre damm. Detta innebär även att 

grumling från igenfyllning från Fredrikskärr kan omhändertas. Skyddsåtgärderna 

kommer att beskrivas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
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Hanteringen av dagvattnet under driftskede är under utredning och kommer beskrivas i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Småvatten 

De identifierade småvattnen, se Figur 25, är belägna både innanför respektive utanför 

beräknade influensområden för grundvattentrycksänkningen. Vattenståndet i de mindre 

småvattnen i området varierar under året. Under perioder med lite vatten bedöms en del 

av både småvatten och mindre våtmarker i området, då tunneln är i drift, sannolikt få en 

förlängd period med tillgång på mindre mängd vatten. Detta eftersom det under torrare 

perioderna blir mer påtagligt att tunneln och dess förskärningar påverkar 

grundvattennivåerna. Vattenmättade partier i lågområden får sin vattenförsörjning i 

första hand från ytligt grundvatten och nederbörd via ytavrinning. Dessa bedöms inte 

blir påverkade i större utsträckning av den planerade grundvattensänkningen.  

 

Figur 25. Småvatten i förhållande till beräknade influensområden för grundvattentrycksänkningen. 
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Miljökvalitetsnormer 

Påverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster bedöms främst kunna 

uppstå genom utsläpp av vatten i samband med arbetet med tunneln under byggskedet.  

Torpabäcken ligger på ett så stort avstånd från utsläppet av tunnelvattnet att risken för 

påverkan på miljökvalitetsnormer bedöms bli liten.  

Söderut bedöms påverkan kunna ske på Bladsjön, som ingår i vattenförekomsten 

Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp, av åtgärder vid omgrävning av 

Tripphultsbäcken. Anläggande av damm för rening bedöms kunna omhänderta grumlat 

vatten så att Bladsjön inte blir negativt påverkad.  

Eftersom Bladsjön inte bedöms kunna bli påverkad kommer inte heller den nedströms 

liggande vattenförekomsten Estaboån kunna bli påverkad negativt.  

Påverkan på Tisaren bedöms bli marginell för vattenförekomsten som helhet till följd av 

sjöns storlek.  

De kvalitetsfaktorer som främst bedöms kunna påverkas från verksamheten vid tunneln 

är utsläpp av särskilt förorenande ämnen, prioriterade ämnen och näringsämnen samt 

andra ämnen som kan komma att påverka biologin. Reningsåtgärder kommer att 

genomföras för att minska påverkan på vattenförekomster och övriga ytvatten.  

Påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer att utredas vidare och beskrivas mer 

utförligt i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

7.1.3. Befintliga brunnar och energibrunnar 

Längs med sträckan för tunneln och i närheten av järnvägsbroarna finns några 

fastigheter med enskilda dricksvattentäkter. Dessa kan, om de befinner sig inom 

påverkansområdet för grundvattentrycksänkningen, potentiellt komma att påverkas 

negativt till följd av grundvattenbortledningen under driftskedet. I Figur 26 och Figur 27 

redovisas de enskilda brunnar som kvarstår efter inlösen av fastigheter, i förhållande till 

beräknade influensområden för grundvattentrycksänkningen. Utförligare bedömning av 

påverkan på brunnar som följd av grundvattenbortledandet kommer att redovisas i den 

kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 



 

51 
 

 

 

Figur 26. Enskilda brunnar i förhållande till beräknade influensområden för grundvattentrycksänkning. Figuren 
redovisar norra delen av tunnelsträckan, norra förskärningen och järnvägsbroarna. 
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Figur 27. Enskilda brunnar i förhållande till beräknade influensområden för grundvattentrycksänkning. Figuren 

redovisar södra delen av tunnelsträckan och södra förskärningen. 
 

7.1.4. 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. 
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7.2. Naturmiljö 

Områden med naturvärden 

Delar av området kring tunneln berörs av en sänkning av grundvattnet, men inget 

område med naturvärden (naturvärdesobjekt) är beläget så och/eller är av sådan 

naturtyp att en påverkan skulle få några betydande konsekvenser för naturvärdena. Se 

vidare under avsnitt 7.2.1 för bedömning av miljöpåverkan på Natura 2000-området 

Lindhult. 

Sju naturvärdesobjekt är belägna så att de inte kommer att påverkas direkt av planerad 

åtgärd med tunneln: åsrygg vid Vångerud, blandskog vid Charlottenlund, lövskog vid 

Nybygget, bäck söder om Breslätt, betesmark vid Lindhult, Lindhults naturreservat samt 

Tripphultsmossen.  

Utfyllnaden i Fredrikskärr bedöms i nuläget medföra en mindre påverkan på kärret som 

helhet. Vid södra delen av kärret, där utfyllnad planeras ske, kommer påverkan att ske 

på växtplatserna för två fridlysta orkidéer, ängsnycklar och skogsnycklar, som sannolikt 

kommer att försvinna. Omfattningen av påverkan kommer att utredas vidare och 

redovisas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kärrområdet söder om Tripphultsmossen, område 8 i Figur 22, har idag en relativt 

orörd hydrologi. Tillflödet som orsakas av omledningen av övre biflöde av Kvarnbäcken 

kommer sannolikt att ge myrområdet en blötare karaktär. Myrvegetationens 

sammansättning kommer att förändras och utvecklas mot arter som trivs i ännu blötare 

förhållanden. 

Omledning av Tripphultsbäcken innebär en negativ påverkan på vattendraget, särskilt 

under byggskedet. Bäcken saknar högre naturvärden, exempelvis är antalet 

naturvårdsarter få. Då den nya sträckningen har goda förutsättningar att hysa liknande 

naturvärden bedöms påverkan sammantaget bli liten.  

Kvarnbäckens östra biflöde saknar naturvärden och konsekvenserna av en omledning 

till kärret söder om Tripphultsmossen bedöms därmed bli små.  

Rödlistade och fridlysta arter 

Ingen av de fågelarter som påträffats i utredningsområdet för naturvärdesinventeringen 

bedöms påverkas negativt av det planerade arbetet med tunneln. De påträffade arter 

som är rödlistade eller upptagna i fågeldirektivet har sina livsmiljöer främst ovan 

tunneln och bedöms inte påverkas. Tjäder förekommer sporadiskt söder om södra 

tunnelmynningen men området bedöms inte som viktigt för artens spel och häckning. 

Två fridlysta arter av orkidéer, ängsnycklar och fläcknycklar, som har sin växtplats vid 

Fredrikskärr kommer att försvinna vid anläggning av banvallen. Ingen av arterna är 

rödlistade och bedöms ha livskraftiga populationer på nationell nivå. Fläcknycklar är en 

vanlig art och förlusten av denna lokal bedöms inte påverka artens bevarandestatus vare 

sig på lokal eller nationell nivå. Ängsnycklar är ganska ovanlig på lokal nivå men den 

aktuella populationen är mycket liten och bedöms inte vara av särskild vikt för arten i 

det aktuella landskapet. 
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Inom inventeringsområdet har ett flertal groddjursarter påträffats och det är i dagsläget 

oklart om och i så fall hur de berörda populationerna kommer beröras av planerade 

åtgärder. Utredningar för groddjur pågår och kommer i sin helhet att beskrivas mer 

ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

7.2.1. Natura 2000 

Planerad verksamhet kommer inte att innebära något fysiskt intrång i  

Natura 2000-området Lindhult. Däremot bedöms byggnation och drift av tunneln 

medföra en viss avsänkning av grundvattennivån inom en del av Natura 2000-området, 

se Figur 28. Utifrån den hydrogeologiska undersökning som genomförts, beräknas en 

avsänkning ske i området som mest till cirka 0,8 meter. Grundvattensänkningen innebär 

att det tillgängliga grundvattnet för träden i jordlagren periodvis kan minska i delar av 

Lindhults Natura 2000-område.  

Påverkan på Natura 2000-området kommer att redovisas mer i detalj i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Figur 28. Natura 2000-området Lindhult i förhållande till beräknade influensområden för 
grundvattentrycksänkning.   
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7.3. Kulturmiljö 

Ett flertal lämningar i området för planerade åtgärder kommer att behöva rivas bort 

eller flyttas på grund av planerad vattenverksamhet och anläggande av byggvägar. Den 

exakta omfattningen kommer att utredas vidare och beskrivas mer utförligt i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att skada fornlämningar. Alla åtgärder som 

innebär övertäckande, grävning, flytt eller annan ändring av fornlämningen kräver 

tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen. Prövningen görs av Länsstyrelsen och sker 

separat från den kommande tillståndsansökan om vattenverksamhet.  

Övriga lämningar runtomkring berörs inte direkt av vattenverksamheten. Skador till 

följd av grundvattensänkningar är troligtvis inte aktuellt då lämningarna består av 

stenmaterial och är belägna på torrare marker. 

7.4. Rekreation och friluftsliv 

Friluftslivet i området till planerad vattenverksamhet kommer att påverkas under 

byggskedet i form av buller, eventuella avspärrningar och förändringar av landskapet. 

Påverkan kommer främst att ske vid respektive tunnelpåslag och förskärning där 

tillgängligheten av skogsområdet kommer att begränsas under byggskedet samt 

genomgår en permanent förändring i landskapet till driftskedet. Rekreation och 

friluftsliv bedöms inte påverkas av grundvattensänkningen.  

I driftskedet kommer tillgängligheten till järnvägsanläggningen och tunnelns 

förskärningar att begränsas permanent. Skogsområdet över tunneln kommer däremot 

att vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Omfattning av påverkan kommer att 

redovisas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

7.5. Buller och vibrationer 

7.5.1. Buller  

Buller och vibrationer kommer främst att uppstå under byggskedet. De flesta 

arbetsmoment i byggskedet kommer att alstra luftburet ljud, medan vissa 

arbetsmoment, främst i berg, kan orsaka stomljud i byggnader. Bullrande moment vid 

byggande av tunneln bedöms främst vara schaktarbeten vid tunnelns norra och södra 

förskärning, lastbilstransporter av massor på omkringliggande arbetsvägar samt 

stomljud från tunneldrivning i berg. 

Beräkningar visar i dagsläget att luftburet buller orsakat av schaktarbeten och 

transporter riskerar att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden i närområdet till 

tunnelns förskärningar samt järnvägsbroarna vid Hallsbergsvägen. Schaktarbeten och 

transporter ovan jord förväntas inte att ske kvälls- eller nattetid. Tunnelarbete kan 

förekomma kvällstid, vilket kan komma att medföra hörbara stomljudsnivåer i 

närområdet för tunneln. Stomljudsnivåer som överskrider riktvärden dagtid inomhus 

förväntas inte att uppstå.  

Vidare utredning av bullernivåer, dess påverkan och skyddsåtgärder kommer att 

redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Figur 29 redovisar beräknade 
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bullernivåer vid södra och norra förskärningen inklusive järnvägsbroarna vid 

Hallsbergsvägen. 

 

Figur 29. Beräknat luftburet byggbuller (inklusive transporter) för planerad vattenverksamhet. 
 

7.5.2. Vibrationer 

Planerad vattenverksamhet vid tunneln och järnvägsbroarna kommer under byggskede 

att medföra vibrationer genom marken vilket kan komma att påverka bostäder och 

verksamheter i närområdet. Tidigt utförda undersökningar visar att komfortstörningar 

kan förekomma vid byggnader grundlagda på sand inom ett område på cirka 50 meter 

från banvallen. Banvallen planeras att anpassas vid nära belägna fastigheter med 

bostadshus med hänsyn till vilken jordart de är grundlagda på för att minimera 
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vibrationer. Utförligare riskanalys för riskområden gällande vibrationer kommer att 

beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

7.6. Utsläpp till luft och mark 

I byggskedet är det främst olika typer av transporter som kommer att 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 begränsad tidsperiod. 

Vid torvområden förekommer det naturligt med förhöjda metallhalter och därmed finns 

det risk för utsläpp till mark under byggskedet. Vid hantering av torv bör metallhalter 

tas i beaktande, gällande lagring och användning, så att torven inte påverkas och lakar 

ur metaller till omgivningen. 

I driftskedet bedöms järnvägen inte ge upphov till några utsläpp med undantag för 

dagvatten som hanteras adekvat och är inom pågående utredning. Vidare beskrivning av 

dagvatten kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning 

8. Följdverksamheter 

8.1. Masshantering 

Hantering av massor kommer att ske i samband med planerad vattenverksamhet, främst 

schaktarbeten och sprängning. Cirka en tredjedel av bergschakten av hela delstäckan, 

Hallsberg–Stenkumla, kommer att ske i samband med anläggande av tunneln. 

Resterande bergschakt berör linjen söder om tunneln. Bergschakten av fast berg från 

tunneln beräknas uppgår till ungefär 370 000 kubikmeter. De bergmassor som tas ut 

från tunneln bedöms i detta skede kunna återanvändas inom järnvägsprojektet. De 

analyser som har genomförts på berget visar inga indikationer på förhöjda halter av 

metaller eller sulfider. Det tunnelberg som tas ut vid norra tunnelpåslaget planeras att 

återanvändas för banvallen norr om tunneln. Det tunnelberg som tas ut vid det södra 

tunnelpåslaget planeras att återanvändas för anläggning av banvallen söder om tunneln. 

Hantering av massor kommer även att ske i samband med utfyllnad av våtmark, 

anläggning av järnvägsbroarna, arbete med förskärningarna och omledning av 

vattendrag. 

8.2. Transporter 

Transportvägar är i dagsläget inte helt fastställda. Under de första två åren transporteras 

den största delen av schakt- och bergmassorna från södra förskärningen via väg 50 till 

Tälleslätten. Schakt- och bergmassor från norra förskärningen transporteras till största 

delen till områden norr om Hallsbergsvägen och en mindre del till Tälleslätten via 

Hallsbergsvägen och väg 50. 

Bergmassor från tunnel kommer även att transporteras på linjen för planerad järnväg 

till områden både norr och söder om tunneln. 
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Transportvägar kommer att utredas vidare inför kommande tillståndsansökan och 

kommer att beskrivas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

9. Föreslagna skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått 

Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter redovisas nedan.  

• Skyddsåtgärder för att undvika förorenande utsläpp vid bortledning av 

processvatten för tunneldrivningen kommer att vidtas. Detta sker genom att 

processvattnet avleds i etapper för att genomgå en reningsprocess innan det 

släpps i närliggande vattendrag.  

• För att minimera grumling vid omgrävning av vattendrag kommer 

grumlingsförebyggande åtgärder att vidtas.  

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

redskap eller schaktmassor kommer att vidtas. Vid hantering av bränsle ska 

godkända tankar användas. Läckage av olja förebyggs genom lämplig placering 

av behållare på plan yta som om möjligt ska vara invallad. 

• Förslag på kontrollprogram för hantering av grundvattennivåer, utsläpp av 

renat processvatten, buller och vibrationer kommer att upprättas. 

Ytterligare skyddsåtgärder kan bli aktuella och kommer att utredas vidare i samband 

med framtagande av miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsansökan. 
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10. Förslag till innehållsförteckning av 
miljökonsekvensbeskrivningen 

Innehållsförteckningen baseras på gällande bestämmelser i 6 kap. miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningen samt de bestämmelser som är relevanta för aktuell 

verksamhet.  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer omfatta: 

-      Beskrivning av planerad verksamhet 

-      Redogörelse för samrådet 

-      Bedömning om betydande miljöpåverkan 

-      Metod för miljökonsekvensbeskrivningen och avgränsning 

-      Studerade alternativ och nollalternativ 

-      Administrativa förutsättningar 

-      Omgivningsförutsättningar 

-      Miljökonsekvenser 

-      Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

-      Förenlighet med miljökvalitetsnormer och miljömål 

-      Iakttagande av hänsynsregler.   
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