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1 Sammanfattning

1.1 Bakgrund och syfte

Godsstråket genom Bergslagen är en 
järnvägslinje som trafikeras av både gods- 
och persontrafik och utgör en mycket viktig 
transportlänk som förbinder det nordsvenska 
järnvägsnätet med det sydsvenska och 
europeiska. Hallsberg är knutpunkt mellan 
Västra stambanan och Godsstråket genom 
Bergslagen. Västra stambanan har sedan 
tidigare dubbelspår. I Hallsberg ligger också 
nordens största rangerbangård. 

Det här projektet är en del av satsningen 
att bygga dubbelspår mellan Hallsberg och 
Degerön. Passagen genom Hallsberg är central 
för att skapa kapacitetsökningen på resterande 
delen av banan. Syftet med denna del av 
projektet är att upprätta dubbelspårsfunktion 
för Godsstråket genom Bergslagen, på delen 
genom Hallsberg. 

Mot bakgrund av ovanstående upprättade  
Trafikverket en förstudie under 2011-2012 där 
två alternativa korridorer för spårutbyggnad 
studerades, den norra respektive södra  

korridoren. 

Trafikverket beslutade 2012-05-16 att gå vidare 
med det södra alternativet. Utbyggnad inom 
den södra korridoren möjliggör framtida  
utvecklingsmöjligheter i Hallsberg och  
genererar minskad konflikt mellan tåg- och 
växlingsrörelser på driftplatsen. 

Ny mark behöver tas i anspråk och därmed 
behöver en järnvägsplan upprättas för               
projektet. Enligt beslut av Länsstyrelsen i 
Örebro län 2012-03-15 medför de planerade 
åtgärderna för Godsstråket inte en betydande 
miljöpåverkan. För järnvägsplanen har 
denna miljöbeskrivning tagits fram. Viktiga 
miljöfrågor att belysa i planläggningsprocessen 
för utbyggnaden enligt Trafikverkets beslut, 
som har skett i samråd med Länsstyrelsen i  
Örebro län och Hallsbergs kommun, är  
buller och vibrationer, risk och sårbarhet,  
vatten, markföroreningar, kulturmiljö samt 
störningar som kan uppstå under byggskedet. 
Då järnvägsplanen inte omfattar hela södra 
korridoren som var med i förstudien har 
kulturmiljö avgränsats bort i projektet.

Byggstarten för dubbelspårsutbyggnaden 

på sträckan genom Hallsberg beräknas som 
tidigast bli under år 2015. Genomförandetiden 
beräknas till ca 5 år. 

1.2 Projektbeskrivning

Västra stambanan har dubbelspår sedan länge. 
Godsstråket, väster om personbangården 
(Hallsbergs resecentrum) är däremot i 
huvudsak enkelspårig med trafik på framförallt 
ett spår. 

Hallsbergs rangerbangård trafikeras idag 
av ca 350 tågrörelser per dygn och där 
rangeras ca 500 000 vagnar per år. Till följd 
av kapacitetsförstärkningen bedöms banan 
år 2050 trafikeras av ca 161 godståg och 102 
persontåg per dygn. 

Ett nytt spår anläggs för Godstråket mellan 
befintligt spår 105 och Västra stambanan. Det 
innebär att en ca 1,5 km lång sträcka av Västra 
stambanans dubbelspår flyttas söderut. Norr 
om Godsstråkets dubbelspår anordnas ett 
spår för interna rörelser inom bangården. En 
ny järnvägsbro byggs för Godsstråket över 
Älbergsvägen bredvid befintlig järnvägsbro. Till 
följd av flytten av Västra stambanan krävs en 
uträtning av Västra Storgatan söderut. Befintlig 
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bäck, Rösättersbäcken, kulverteras för att få 
plats i den nya trånga sektionen. Befintlig 
bullerskyddsskärm söder om Västra stambanan 
rivs och ersätts med bullerskyddsskärm. Även 
en bullerskyddsvall anläggs. 

Hela den nya spåranläggningen kommer att 
avvattnas med hjälp av dräneringsledningar 
som kopplas via dräneringsbrunnar och vidare 
till befintligt dagvattensystem. Två trummor 
under Västra stambanan kommer att förlängas.

Föroreningshalten är inte helt fastställd 
eftersom markprover inte har varit möjliga att 
ta i t.ex. Västra stambanan. Grova beräkningar 
visar på ca 50 000 m3 överskottsmassor. 
Delar av dessa massor kan förhoppningsvis 
användas till t.ex. nytt förstärkningslager eller 
bullerskyddsvallar. 

1.3 Miljökonsekvenser

Området för järnvägsplanen utgörs i huvudsak 
av järnvägsverksamhet samt området kring 
bangården domineras av industri- och 
bostadsbebyggelse. Frånsett Godsstråket, som 
är ett riksintresse för kommunikation, så 
berörs inga andra riksintressen av projektet. 
Järnvägen går genom ett tätbebyggt område, 

varför fokus på åtgärder i projektet hamnar 
på miljöaspekterna buller och vibrationer. 
Riktvärdena för buller enligt proposition 
1996/97:53 klaras inte vid den planerade 
bebyggelsen utan att åtgärder vidtas. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet 
med föreslagna åtgärder innebära positiva 
konsekvenser för bullersituationen längs den 
studerade sträckan då riktvärdet 45 dB(A) 
maximalnivå inomhus nattetid kommer att 
innehållas för huvuddelen av den berörda 
bebyggelsen. Tre bostadshus utav 88 bedöms 
få vibrationsnivåer överstigande 1,0 mm/s vägd 
RMS, högsta acceptabla värde vid väsentlig 
ombyggnad av bana. Av dessa är två bekräftade 
med komfortmätning. Sammantaget bedöms 
utbyggnaden medföra oförändrad påverkan 
jämfört med nollalternativet. 

Vattenfrågor och masshantering också 
viktiga aspekter. Rösättersbäcken kommer 
att behöva kulverteras på en sträcka om 
ca 125 m. Det kommer inte att förekomma 
några förändringar ur flödessynpunkt, 
grundvattensänkning, omledning etc. 
som påverkar grundvattenbildning eller 
grundvattenförhållandena i området. Detta 
innebär inga förändrade förhållanden 

med avseende på nuvarande pumpning 
vid Älbergsvägen. Sammantaget bedöms 
utbyggnadsalternativet medföra negativa 
konsekvenser med avseende på mark, 
grund- och ytvatten. Tillsynsmyndigheten 
ska underrättas om markföroreningar som 
påträffas enligt 10 kap. miljöbalken. Massorna 
måste hanteras utefter sitt eventuella 
föroreningsinnehåll, vilka kontrolleras under 
byggtiden. 

Säkerheten inom järnvägen är generellt hög. 
De främsta riskerna under driftskedet bedöms 
vara olyckor med farligt gods i närheten av 
bebyggt område och sammantaget medför 
utbyggnaden positiva konsekvenser med 
avseende på risk och säkerhet.

Den ökade kapaciteten på Godsstråket innebär 
att fler transporter kan flyttas från väg till 
järnväg, vilket bedöms bidra till minskade 
utsläpp av klimatpåverkande gaser och positiva 
konsekvenser med avseende på luftkvalitet och 
klimat. 

I byggskedet kommer olika spår inom 
rangerbangården att stängas av i etapper, i 
takt med att de olika delsträckorna färdigställs. 
Älbergsvägen kommer att stängas av under en 
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period under byggtiden. En biotopskyddad allé 
längs med Parallellgatan kommer att skyddas 
under byggtiden.

Schaktning och viss länshållning 
kommer under byggskedet att utföras för 
grundläggningsarbetena. Det är relativt 
begränsade schaktdjup generellt över 
utredningsområdet, även för nya järnvägsbron 
vid Älbergsvägen. Buller och vibrationer 
kommer att förekomma i högre grad under 
byggtiden än för driftskedet. 

Under byggskedet kommer ett ökat antal 
transporter att ske till och från området. 
Detta kan lokalt resultera i ökade utsläpp 
av luftföroreningar och damning, vilket 
kan leda till besvär för kringboende. Under 
framförallt torra väderförhållanden kan även 
schaktarbeten och massupplag orsaka damning. 
Vid arbetsmoment där risk för damning finns 
bör våthållning ske vid torr väderlek. 

1.4 Miljöfrågor att bevaka i det    
 fortsatta arbetet

Miljöbeskrivningen, som  är en del av 
järnvägsplanen, ger förslag på åtgärder som 
kan utföras för att mildra miljökonsekvenser 

som planerade åtgärder ger upphov till. I vissa 
fall är åtgärderna ett krav för att gällande 
lagar och normer ska följas och i andra fall 
är åtgärderna en rekommendation för att 
förbättra miljön i anslutning till järnvägen. 

Åtgärder under driftskedet som föreslås i 
miljöbeskrivningen är i sammandrag: 

• Bullerskyddsskärm och/eller 
bullerskyddsvall krävs som miljöskyddande 
åtgärd längs järnvägen inom Hallsberg. 
Den befintliga bullerskyddsskärmen som 
finns på den studerade sträckan i nuläget 
föreslås i projektet ersättas med en ny 
bullerskyddsskärm som blir 3 m över RÖK. 
Den nya bullerskyddsskärmen behöver 
dock flyttas ca 70 cm söderut jämfört 
med den befintliga skärmens läge. Vid 
bullerskyddsskärmens västra ände föreslås 
även att en bullerskyddsvall upprättas fram 
till strax väster om Furuvägen. Den nya 
bullerskyddsskärmen och bullerskyddsvallen 
kommer i förslaget att gå omlott ca 35 m, med 
syfte att säkerställa bullerskyddseffekten. Från 
strax väster om Furuvägen föreslås sedan 
att bullerskyddsvallen kompletteras med 
en bullerskyddsskärm på toppen för bästa 
bullerskyddseffekt. Därefter föreslås en ny 

bullerskyddsskärm fram till Åsvägen. Även en  
3 m hög bullerskyddsskärm anläggs från Västra 
Skolan och ca 200 m österut. Fastighetsnära 
åtgärder i form av fönsteråtgärder krävs som 
ett komplement.

• Vibrationsåtgärder föreslås och för de
 bostadshus som överskrider 1,0 mm/s RMS 
bör inlösen övervägas. Med hänsyn till en viss 
osäkerhet i prognoserna bör, i de fall inlösen 
av bostadshus övervägs, uppföljande mätning 
utföras efter slutfört arbete för verifiering av 
prognostiserade komfortnivåer. 

• För byggnader inom 25 m utmed 
järnvägsplanens sträcka som inte ändrar läge, 
kommer risken för bl.a. urspårning att vara 
fortsätt hög. Den åtgärd som rekommenderas 
är att bullerskyddsskärm för dessa sträckor 
utförs täta mot mark och med förstärkt 
brandskydd i form av svårbrännbara material.

De åtgärder under byggskedet som föreslås i 
miljöbeskrivningen är i sammandrag: 

• Ett kontrollprogram, miljökrav för 
entreprenadens genomförande (MEG), 
tas fram i enlighet med Trafikverkets 
riktlinjer för miljö. Exempelvis bör det i 
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kontrollprogrammet anges detaljerade krav på 
arbetsfordon. Kontrollprogram upprättas för 
uppföljning av vibrationer och stomljud under 
byggtiden. Information till de kringboende 
bör alltid ske om arbetet förväntas ge högre 
bullernivåer än vad som angetts i riktvärdena. 
En masshanteringsplan bör ingå i MEG:n. 

• En anmälan om vattenverksamhet görs 
till länsstyrelsen för kulverteringen och för 
förlängningar av trummor. De åtgärder som 
planeras för Rösättersbäcken ska redovisas till 
berört markavvattningsföretag.

• Arbetena i samband med att 
Rösättersbäcken kulverteras och befintliga 
trummor förlängs bör om möjligt utföras när 
dikena är torra. Vid arbetsmoment där risk 
för damning finns bör våthållning ske vid torr 
väderlek.

• En biotopskyddad allé vid 
Parallellgatan berörs under byggtiden, då 
intilliggande yta ska användas som upplag 
och/eller etableringsyta. Innan området tas i 
bruk ska träden inhägnas och området får inte 
beträdas under entreprenadtiden. Inhägnaden 
innefattar trädens kronor så att rötterna inte 
tar skada. Ingen dispensansökan krävs med 

avseende på allén.
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2 Bakgrund och syfte 
Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik 
i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges 
viktigaste järnvägsstråk med en total längd 
på 31,1 mil, se Figur 1, s. 10. Banan trafikeras 
av både gods- och persontrafik och utgör en 
mycket viktig transportlänk som förbinder det 
nordsvenska järnvägsnätet med det sydsvenska 
och europeiska. På grund av nuvarande 
kapacitetsbrist leds tåg om via andra banor. 

Hallsberg är knutpunkt mellan Västra 
stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. 
I Hallsberg ligger också nordens största 
rangerbangård. Sedan första halvan av 
90-talet har Trafikverkets ambition varit att 
hela sträckan mellan Hallsberg och Mjölby 
ska byggas om till dubbelspår. Detta projekt 

”Dubbelspårsfunktion för Godsstråket genom 
Bergsslagen” utgör en delsträcka av den 
återstående enkelspårssträckan Hallsberg – 
Degerön. Passagen genom Hallsberg är central 
för att skapa kapacitetsökningen. Godstråket 
genom Bergslagen fortsättningsvis att enbart 
refereras till som ”Godsstråket”.

Mot bakgrund av ovanstående 
upprättade Trafikverket under 2011-2012 

”Förstudie Hallsberg – Degerön, Projekt 
dubbelspårsfunktion för Godsstråket 
genom Hallsberg (TRV 2011/88126)” där två 
alternativa korridorer för spårutbyggnad 
studerades, den norra respektive södra 
korridoren. Förstudien utarbetades av 
Trafikverket i samråd med Länsstyrelsen i 
Örebro län och Hallsbergs kommun. 

Trafikverket beslutade 2012-05-16 att gå vidare 
med det södra alternativet, då en jämförelse 
mellan de båda alternativen visar att den 
södra korridoren väsentligt bättre bidrar 
till att uppfylla Trafikverkets projektmål, 
samt riksdagens gällande transportpolitiska 
mål. Utbyggnad inom den södra korridoren 
möjliggör framtida utvecklingsmöjligheter 
i Hallsberg och genererar minskad konflikt 
mellan tåg- och växlingsrörelser på 
driftplatsen. 

Ny mark behöver tas i anspråk för utbyggnaden 
och en järnvägsplan upprättas för projektet 
enligt lagen om byggande av järnväg. 
Planbeskrivningen beskriver i detalj hur 
valt alternativ ska utföras samt direkta och 
indirekta effekter och konsekvenser ur olika 

aspekter. 

Den första januari 2013 trädde en ny 
infrastrukturlagstiftning i kraft och 
Trafikverket har utifrån denna tagit fram 
en ny planläggningsprocess för väg och 
järnväg, TDOK 2012:1151. För projekt 
som länsstyrelsen bedömt inte medför 
en betydande miljöpåverkan krävs ingen 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Enligt 
beslut av Länsstyrelsen i Örebro län   
2012-03-15 medför de planerade åtgärderna för 
Godsstråket inte en betydande miljöpåverkan 
och därmed krävs ingen MKB.

För järnvägsplanen har denna miljöbeskrivning 
tagits fram i syfte är att redovisa uppgifter om 
verksamhetens/planens förutsägbara påverkan 
på människors hälsa och på miljön. 

Byggstarten för dubbelspårsutbyggnaden på 
Godsstråket beräknas som tidigast bli under  
år 2015. Genomförandetiden beräknas till  
ca 5 år. 
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3 Avgränsningar och 
 metodik  

3.1 Tidsavgränsning

För driftskedet avgränsas projektets effekter 
tidsmässigt till prognosåret 2050, vilket är det 
prognosår som används i miljöbeskrivningen. 
Då bedöms projektets effekter ha stabiliserats. 

3.2 Geografisk avgränsning 

Miljöbeskrivningen utgår ifrån järnvägsplanen 
och dess avgränsning av begreppet 
järnvägsverksamhet och dess krav på 
rådighet över mark, se Figur 1 för gränserna 
för järnvägsplanen i längdleds. Några 
miljöaspekter bedöms dock få en påverkan 
även utanför järnvägsplanens gränser, vilket 
beskrivs i miljöbeskrivningen, t.ex. berörs ett 
större område än själva utredningsområdet för 

järnvägsplanen avseende aspekterna vatten 
och buller. Projektet omfattar utbyggnad 
utmed södra sidan av bangården och 
miljöbeskrivningen redovisar endast de förslag 
till skydd som planeras för bebyggelsen söder 
om bangården. Norra sidan av bangården ligger 
utanför projektet och beskrivs därför inte i 
miljöbeskrivningen. Trafikverkets översiktliga 
bedömning är dock att den föreslagna 
utbyggnaden inte påverkar bullersituationen 
för bebyggelsen på norra sidan av bangården.

Figur 1 Gränser för järnvägsplanen med tillhörande miljöbeskrivning.
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3.3 Mål och krav 

Nedan redovisas mål, krav och 
bedömningsgrunder som ligger till grund för 
denna miljöbeskrivning. I planbeskrivningen 
återfinns en redovisning av de transpolitiska 
målen och de projektmål som Trafikverket har 
satt upp för det aktuella projektet.

3.3.1 Miljökvalitetsmål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller 
ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och 14 etappmål. Generationsmålet anger 
inriktningen för den samhällsomställning 
som behöver ske inom en generation för 
att miljökvalitetsmålen ska nås (omkring 
2020-2025 samt 2050 för klimatmålet). 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd 
i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. Det finns även preciseringar 
av miljökvalitetsmålen. De förtydligar 
målen och används i det löpande 
kvalitetsuppföljningsarbetet av målen i form 
av etappmål. Dessa anger steg på vägen för 
att nå generationsmålet och ett eller flera 
miljökvalitetsmål. Ett etappmål antogs av 
riksdagen år 2009 för miljökvalitetsmålet 

”Begränsad klimatpåverkan”. 13 etappmål 

beslutades av regeringen i april 2012 inom 
områdena luftföroreningar, farliga ämnen, 
avfall och biologisk mångfald. 

För detta projekt har 6 av de nationella 
miljökvalitetsmålen bedömts vara av särskild 
betydelse: Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft, Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, 
Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd 
miljö.

Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen har 
Länsstyrelsen i Örebro län och Skogsstyrelsen 
i samråd med länets aktörer arbetat fram 
regionala miljömål och åtgärdsprogram för 
hela länet. Miljömålen finns presenterade i 
rapporterna Miljömål 2005 – 2010 Örebro län 
och Miljöinsikt, 2009 – Hur går miljöarbetet? 
En remissversion av ett nytt energi- och 
klimatprogram för Örebro län 2013-2016 finns 
även framtaget i dagsläget, där nya regionala 
mål inom klimat- och energiområdet föreslås. 

Örebro län berörs av 14 av de nationella 
miljökvalitetsmålen. Det geografiska läget 
medför att miljömålen Hav i balans, Levande 
kust och skärgård samt Storslagen fjällmiljö 
inte omfattas av länets miljömålsarbete. 
Prioriterade områden i Örebro län för 

femårsperioden 2005-2010 var trafik, energi, 
giftfri miljö, fysisk planering och vatten 
(Länsstyrelsen Örebro län, 2005). Arbetet med 
att sätta nya regionala miljömål pågår, men 
några mål utöver tidshorisonten 2010 har ännu 
inte beslutats (Gjetrang Ylva, Länsstyrelsen 
Örebro län). 

Hallsbergs kommun har i sin översiktsplan, 
som antogs av Kommunfullmäktige   
2011-05-16, valt att ställa sig bakom länets 
miljömål och arbetar i dagsläget med att 
upprätta lokala miljömål och handlingsplaner 
för att stödja de regionala och nationella 
miljömålen.

3.3.2 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

I 2 kap. miljöbalken anges de allmänna 
hänsynsreglerna som ger uttryck för bl.a. 
kunskapskravet, försiktighetsprincipen, 
produktvalsprincipen, principen att det är 
förorenaren som ska betala samt regler om 
hushållning, kretslopp och lämplig lokalisering 
av verksamheter och åtgärder. De allmänna 
hänsynsreglerna gäller för den som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet som inte 
är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.
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Hänsynsreglerna verkar förebyggande 
genom att ställa bindande krav på 
verksamhetsutövaren att bl.a. skaffa sig 
kunskap om ingreppets miljöpåverkan samt 
att den som vidtar en åtgärd som riskerar 
att påverka miljön eller människors hälsa 
är skyldig att begränsa olägenheterna 
så långt som möjligt. I samband med 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken är 
verksamhetsutövaren, eller en enskild som 
vidtar en åtgärd, skyldig att visa på att reglerna 
följs (bevisbörderegeln). 

3.3.3 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt 
bindande styrmedel, som infördes i 
miljöbalken 1999. De regleras närmare i 5 kap. 
miljöbalken. De flesta av normerna baseras på 
krav i olika EU-direktiv. 

Normerna beskriver lägsta godtagbara 
miljökvalitet inom ett antal områden. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer (MKN) för:

- olika föroreningar i utomhusluften   
 (SFS 2010:477) 

- olika parametrar i vattenförekomster   
 (SFS 2004:660) 

- olika kemiska föreningar i fisk- och   
 musselvatten (SFS 2001:554) 

- omgivningsbuller (SFS 2004:675)

3.4 Saklig avgränsning och inriktning på  
 miljöbeskrivningen

Syftet med järnvägsplanen är att i detalj lösa 
hur valt utbyggnadsalternativ ska utföras samt 
beskriva direkta och indirekta konsekvenser av 
utbyggnaden. Miljöbeskrivningen belyser vilka 
miljökonsekvenser projektet förväntas få, både 
tillfälliga under byggtiden och permanenta 
med hänsyn till trafikeringen för år 2050. 
Handlingen har upprättats enligt lagen om 
byggande av järnväg samt miljöbalken. 

Viktiga miljöfrågor att belysa i 
planläggningsprocessen för utbyggnaden enligt 
Trafikverkets beslut, som har skett i samråd 
med Länsstyrelsen i Örebro län, är buller 
och vibrationer, risk och sårbarhet, vatten, 
markföroreningar, kulturmiljö samt störningar 
som kan uppstå under byggskeden. Kulturmiljö 
har avgränsats bort, då varken fornminnen 
eller byggnader med kulturhistoriskt värde 
kommer att beröras av projektet. Detta då 
järnvägsplanen inte omfattar hela den södra 
korridoren som ingick i förstudien.

Sträckan kommer att generera ett 
massöverskott. Miljöbeskrivningen hanterar 
hur massorna kan omhändertas samt övriga 
anläggningar under byggtiden. Detta hanteras 
under avsnittet hushållning med naturresurser. 

För att lyfta fram järnvägens positiva 
miljöeffekter kommer även luftkvalitet 
och klimat att beskrivas i ett övergripande 
perspektiv. 

Ett antal detaljplaner inom Hallsbergs 
kommun kommer att behöva ändras på grund 
av projektet, vilket tas upp i planbeskrivningen. 
Miljöbeskrivningen omfattar inte ändringen av 
dessa detaljplaner. 

3.5 Metodik

I arbetet med miljöbeskrivningen har 
befintliga förutsättningar samlats in från 
framförallt myndigheter och kommuner. 
I vissa fall har fördjupade utredningar 
och beräkningar utförts, som för t.ex. 
markföroreningar, buller och vibrationer. 
Samtliga underlag har sedan legat till grund 
för de bedömningar av miljökonsekvenser 
som har gjorts för respektive miljöaspekt i 
miljöbeskrivningen. Styrande för bedömningen 
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av miljökonsekvenserna är riktvärden, 
mål i övergripande planer, nationella 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. 
I kapitlen där tydliga riktlinjer inte finns 
för miljöaspekterna används definitioner 
som värderar konsekvenserna (liten negativ, 
måttligt negativ, stor negativ samt positiv 
konsekvens). Bedömningsgrunder, metoder 
och källor som använts för att komma fram till 
definitionen redovisas tydligt för respektive 
aspekt. För miljöaspekterna markföroreningar, 
buller och vibrationer finns för projektet 
tydliga riktvärden och normer att jämföra 
konsekvenserna med. 

Eventuella osäkerheter i framtagandet av 
miljöbeskrivningen kan vara osäkerheter 
i framtaget underlag. Osäkerheter i de 
värderande bedömningarna kan finnas då 
konkreta mål för miljöaspekter saknas. 

I byggskedet är jämförelse med nollalternativet 
inte aktuellt då det inte förekommer ett 
byggskede om inte projektet genomförs. 

3.6 Nollalternativ 

Nollalternativet är en beskrivning 
av miljöförhållandena och miljöns 

sannolika utveckling om ett projekt eller 
en plan inte genomförs. Det används 
som jämförelsealternativ för att bedöma 
effekter och konsekvenser av projektets 
utbyggnadsalternativ. I nollalternativet ska 
en bedömning av framtida miljöförhållanden, 
markanvändning och trafikering redovisas. 
Beskrivningen av den befintliga miljön, nuläget, 
ger en utgångspunkt för bedömningen av den 
sannolika framtida utvecklingen utan projektet. 
Nollalternativet ska dock inte förväxlas med 
nuläget, utan beskriva en trolig framtida 
utveckling. 

Nollalternativet i detta projekt innebär att 
inga större förändringar genomförs på den 
aktuella sträckan. Drift och underhåll av 
befintliga anläggningar ingår i nollalternativet. 
Då det inte går att trafikera aktuell sträcka 
med ytterligare tåg innebär nollalternativet 
ingen förändring av trafikeringen jämfört 
med nuläget. Godsstråket fortsätter vara 
enkelspårigt på passagen genom Hallsberg 
i nollalternativet. Det betyder att trots att 
byggnationer av dubbelspår sker på anslutande 
spår så kommer inte fler tåg att kunna passera 
genom Hallsberg i nollalternativet.  

I miljöbeskrivningen används prognosår 2050 

för trafikeringen. Utbyggnaden till dubbelspår 
mellan Mjölby och Motala kommer att vara 
klar. Nollalternativet utgår ifrån att dagens 
gällande detaljplaner ligger kvar. 
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4 Förutsättningar 

4.1 Områdesbeskrivning och    
 markförhållanden

Hallsbergs centralort har utvecklats från ett 
mindre stationssamhälle, som etablerades i 
samband med Västra stambanans invigning 
1862, till ett länsdelscentrum. Den stora 
bangården fick sin nuvarande omfattning 
mellan åren 1918-23. Området kring bangården 
domineras av industri- och bostadsbebyggelse. 
Söder om bangården breder ett öppet 
jordbrukslandskap ut sig. Nordväst om 
bangården ligger ett skogsområde som sträcker 
sig ca 2 km norrut. 

Marken i områdets östra del består i huvudsak 
av postglacial lera. Ett stråk av isälvssediment 
finns även direkt söder om befintliga spår. I 
områdets mellersta del består det översta 
skiktet av silt, sand och lera. Detta underlagras 
av mer genomgående lera. Jorden kring 
Älbergsvägen består av morän och postglacial 
lera. I västra delen av utredningsområdet 
består jorden i huvudsak av sand. Söder om 
befintliga spår finns även ett område med 
morän. 

4.2 Riksintressen och andra allmänna   
 intressen 

Området för järnvägsplanen utgörs i 
huvudsak av järnvägsverksamhet. Området 
kring bangården domineras av industri- 
och bostadsbebyggelse. Godsstråket 
genom Bergsslagen är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.

Naturreservat Tomta hagar ligger ca 750 
m söder om bangården, vid foten av den 
förkastningsbrant där Närkeslätten möter 
södra Närkes skogstrakter. Naturreservatet är 
ett utpekat Natura 2000-område, vilket innebär 
att det är skyddat av EU:s habitatdirektiv. 
Naturreservatet kommer inte att beröras av 
projektet. 

Utredningsområdet ligger till stor del inom 
Hallsbergs vattenskyddsområde, varav större 
delen av utredningsområdet ligger inom 
vattenskyddets primära zon

Längs med Parallellgatan i höjd med 
Talldungen står en halv allé. Alléer omfattas 
av det biotopskydd enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken. Enligt förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., som 

bl.a. omfattar biotopskyddsbestämmelserna 
definieras alléer som "Lövträd planterade i en 
enkel eller dubbel rad som består av minst fem 
träd längs en väg eller det som tidigare utgjort 
väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden 
skall till övervägande delen utgöras av vuxna 
träd". Enligt Jordbruksverket definieras en allé 
som "anläggning av minst 7 träd ursprungligen 
planterade längs en väg. Anläggningen kan vara 
enkel eller dubbelsidig.” Projektet har gjort 
en avstämning i frågan med Länsstyrelsen i 
Örebro län (Sandström, Ulf, 2013-01-28).
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Bana Resrelation Antal godståg
2050

Antal persontåg
2050

Totalt antal tåg per 
dygn 2050

Västra 
Stambanan Katrineholm – 

Hallsberg 35 112 147

Västra 
Stambanan Hallsberg - Laxå 98 148 246

Godsstråket genom 
Bergslagen Örebro – Hallsberg 100 86 186

Godsstråket genom 
Bergslagen Hallsberg – Motala 61 16 77

5 Projektbeskrivning 

5.1 Trafikering 

I Hallsberg möts Godsstråket och Västra 
stambanan och där ligger även Sveriges 
största rangerbangård som genom sitt 
geografiska läge utgör navet i den svenska 
godstrafiken på järnväg. Hallsbergs 
bangård består av en rangerbangård och 
en personbangård. Rangerbangården avser 
rangering av godståg och är uppdelad i tre 

avgränsade bangårdsdelar: infartsgruppen, 
riktningsgruppen och utfartsgruppen. 

Hallsbergs rangerbangård trafikeras idag 
av ca 350 tågrörelser per dygn och där 
rangeras ca 500 000 vagnar per år. Längs med 
rangerbangården är Godsstråket enkelspårigt 
med trafik huvudsakligen på ett spår.

Trafikverket har nyligen tagit fram en ny 
basprognos med sikte på år 2050. Prognosen 
visar på en fortsatt ökad tågtrafik.    
I Tabell 1 redovisas prognosen för 2050. Utifrån 
prognosen är det tydligt att en ökad kapacitet 

på Godsstråket genom Hallsberg krävs.

5.2 Utbyggnadsalternativet

Projekt ”Dubbelspårsfunktion för Godsstråket 
genom Bergslagen” innehåller ett flertal 
åtgärder som tillsammans ska åstadkomma 
en dubbelspårsfunktion inom Hallsbergs 
rangerbangård. Dessa åtgärder kommer att 
utföras både på befintlig järnvägsmark och 
utanför. 

Projektet innebär bl.a. att ett nytt spår anläggs 
för Godsstråket mellan befintligt godsspår 105 
och Västra Stambanan, på en sträcka av  
ca 4 km. Anläggandet av det nya spåret 
medför att en ca 1,5 km lång sträcka av Västra 
Stambanans dubbelspår behöver flyttas 
söderut, utanför befintlig järnvägsmark. Andra 
åtgärder är anläggande av växlar och nya 
teknikbyggander, servicevägar, stödmurar 
och skyddsräcken. En ny järnvägsbro för 
Godsstråket anläggs. Projektet omfattar även 
bullerskyddsåtgärder. På en kortare sträcka 
rätas en kommunal allmän väg ut.

Delar av en befintlig parkeringsyta vid 
driftledningscentralen rivs och ersätts 
med en parkering i direkt anslutning till 

Tabell 1 Trafikdata år 2050 (enligt basprognos 2050)
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huvudbyggnaden. Ny gångväg fram till 
driftledningscentralen anordnas längs 
Älbergsvägen. 

Nya skyddsräcken kommer att anläggas längs 
med Västra Storgatan, längs den nya gångvägen 
på Älbergsvägen och längs vissa servicevägar 
inom spårområdet.

Befintlig bäck, Rösättersbäcken, kulverteras 
på en sträcka av ca 125 m för att möjliggöra 
uträtning av Västra Storgatan.

Hela den nya spåranläggningen kommer att 
avvattnas med hjälp av dräneringsledningar 
som kopplas via dräneringsbrunnar och 
vidare till befintligt dagvattensystem. Ett 
uppsamlingsmagasin vars uppgift är att 
fördröja dagvatten vid olyckor behöver flyttas. 

Två trummor under stambanan kommer att 
förlängas. 

Åtgärderna inom projektet medför att 
stora mängder massor behöver hanteras. 
Projektet bedöms medföra ett relativt stort 
massöverskott på ca 50 000 m2 schaktmassor. 
Ytor för etableringsplatser och/eller upplag 
behövs under byggtiden.

För mer detaljerad beskrivning hänvisas till 
järnvägsplanen i sin helhet. 

5.3 Byggskedet

Byggstart beräknas ske tidigast år 2015. 
Produktionstiden är beräknad till  
ca 5 år. Trafikverket kommer på sedvanligt 
sätt att upphandla entreprenörer för 

byggproduktionen och kommer under 
byggtiden att utöva byggledning och kontroll 
av arbetet. Utbyggnaden av järnvägen kommer 
till största delen att ske med pågående 
järnvägstrafik. Endast kortvariga avstängningar 
kan bli aktuella. Utbyggnaden genomförs 
i etapper med största möjliga hänsyn till 
pågående trafikering. Arbetsområden, 
etableringsytor och upplag samt vägar 
under byggtiden framgår av järnvägsplanens 
planritningar. Etableringsområden och 
områden för upplag är nödvändigt för 
uppställning av arbetsbodar och fordon 
respektive material. Järnvägsplanen fastställer 
även mark för byggtrafik på befintliga eller 
tillfälliga vägar som nyanläggs. 

Figur 2 Utbyggnadsförslaget
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6 Miljökonsekvenser   
 driftskedet 

6.1 Mark, yt- och grundvatten

6.1.1 Bedömningsgrunder

Förorenade områden
Enligt Naturvårdsverket är ett förorenat 
område ”ett område, en deponi, mark, 
grundvatten eller sediment som är så förorenat 
att halterna påtagligt överskrider lokal eller 
regional bakgrundshalt”. Området kan vara 
förorenat av en eller flera lokala punktkällor. 

Naturvårdsverket har tagit fram en 
metod för att inventera och riskklassa 
förorenade områden (MIFO). MIFO är 
bedömningsgrunder för att översiktligt 
uppskatta risken för människors hälsa och 
miljö vid förorenade områden.

För att bedöma markföroreningar inom 
utredningsområdet har Trafikverket 
under 2011/2012 utfört en miljöteknisk 
markundersökning. Även Hallsbergs 
kommuns översiktsplan 2010-2020 samt 
andra utredningar om föroreningar 

inom järnvägsmiljö har använts, se 
referensförteckning för denna 
miljöbeskrivning. Resultaten från 
laboratorieanalyserna från den genomförda 
miljötekniska markundersökningen har 
utvärderats mot Naturvårdsverkets riktvärden 
för förorenad mark (Naturvårdsverkets 
rapport 5976) samt Trafikverkets generella 
avgränsningsvärden för förorenade massor 
enligt Trafikverkets handbok BVH 585.85. 

Naturvårdsverkets riktvärden anger en 
föroreningshalt under som inte innebär några 
skadliga effekter på människor och miljö. De 
generella riktvärdena baserar sig på normaltäta 
jordarter och är beräknade för föroreningar 
som ligger i mark, ovanför grundvattenytan. 
Jord för känslig markanvändning (KM) berör 
t.ex. mark för bostäder, lekplatser och daghem. 
Jord för mindre känslig markanvändning 
(MKM) innefattar kontor, industri och 
vägar etc. Då marken som undersöktes skall 
schaktas bort för nybyggnation av spår, bedöms 
generella riktvärden för MKM gälla för platsen. 

Riktvärdena i Trafikverkets handbok (BVH 
585:85) utgör generella avgränsningsvärden 
och motsvarar förslag till avgränsning 
av jordmassornas farlighet. De generella 

avgränsningsvärdena är inte tillämpbara 
på jordmassor som ska användas under 
grundvattenytan eller i ytvatten. Det finns 5 
nivåer för avgränsningsvärden i handboken. 
Avgränsningsvärden för nivå 1, 2 och 3 
har beräknats enligt Naturvårdsverkets 
tidigare modell för beräkning av generella 
riktvärden för förorenade områden. Vid 
beräkningarna har järnvägsspecifika uppgifter 
om lakning och nedbrytning beaktats i den 
mån sådana uppgifter funnits tillgängliga. 
Avgränsningsvärdena nivå 4 och nivå 5 baseras 
istället på Renhållningsverksföreningens 
bedömningsgrunder. Genom att jämföra 
analysresultat från jordprover med 
Trafikverkets generella avgränsningsvärden 
kan jordmassornas farlighet samt lämplig 
hantering och användning av jordmassor 
bedömas (Banverket, 2002).

Yt- och grundvatten
För bedömningarna avseende vattenmiljö har 
miljökvalitetsnormer för olika parametrar i 
vattenförekomster (SFS 2004:660) tillämpats. 
Uppgifter om vattenförekomster har hämtats 
från VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

Miljökvalitetsnormer för grundvatten innebär 
att grundvattenförekomsternas kemiska 
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Stora negativa konsekvenser Vattentäkter eller vattenskyddsområden påverkas ne-
gativt, åtgärderna medför stora negativa konsekven-
ser med avseende på grundvattenkvalitet. Vattendrag 
påverkas i stor omfattning.

Måttliga negativa konsekvenser Vattendrag påverkas i mindre omfattning, enskilda 
brunnar påverkas

Små negativa konsekvenser Ej obetydlig påverkan, men behöver ej innebära skada

Positiva konsekvenser Vattenmiljön förbättras

grundvattenstatus ska bibehållas god eller 
uppnå en god status 2015 med undantag för de 
ämnen som förorsakar den otillfredsställande 
statusen. För dessa ämnen har det medgetts 
undantag för att uppnå en god kemisk 
grundvattenstatus i form av en tidsfrist till den 
22 december 2021. Miljökvalitetsnormerna 
ska enligt huvudregeln i 4 kap. 2 § 
vattenförvaltningsförordningen fastställas 
så att tillståndet i vattenförekomsterna inte 
försämras (det s.k. icke-försämringskravet).

Två markavvattningsföretag finns i närheten 
till planområdet, Rösättersbäckens 
torrläggningsföretag (Åhlbergsbäckens 
dikningsföretag) från år 1882 och Ralakärrens 
vattenavledningsföretag från år 1996. Hänsyn 
till dessa har tagits i bedömningen. 

Hänsyn har i bedömningarna tagits till 
vattenskyddsföreskrifterna för Hallsbergs 
vattenskyddsområde.

För aktuell bedömningsskala avseende yt- och 
grundvatten, se nedan. 

6.1.2 Förutsättningar 

Förorenade områden
De viktigaste järnvägsrelaterade 
markföroreningarna identifieras generellt 
som bekämpningsmedel, PAH:er och metaller. 
Dessa påverkar människor och miljön på olika 
sätt. Vissa PAH:er är mutagena och kan orsaka 
cancer hos människor och djur (däggdjur). 
Kvicksilver är en mycket giftig tungmetall som 
ackumuleras i näringskedjan och kan anrikas i 
det centrala nervsystemet hos människor och 
djur och orsaka hjärn- och lungskador. Vidare 
kan förhöjda halter av koppar ge upphov till 
skador på mark- och vattenlevande organismer. 

Inom utredningsområdet finns inga MIFO-
klassade förorenade områden. 

Enligt Hallsbergs kommuns översiktsplan 
ska riskanalyser med avseende på 
förorening av mark och vatten genomföras 
för all miljöfarlig verksamhet. Särskilt 
uppmärksammas miljöfarlig verksamhet inom 
vattenskyddsområden. 

Trafikverket utförde under vintern 2011/2012 
en miljöteknisk markundersökning inom 
utredningsområdet (Norconsult, 2012). Då 
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utredningsområdet ligger innanför den inre 
skyddszonen för Hallsbergs reservvattentäkt 
genomfördes även en ytlig markundersökning. 

Vid den ytliga undersökningen konstaterades 
det att det finns förhöjda halter av metaller, 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
och petroleumkolväten. Det förorenade 
ytmaterialet finns i anslutning till en del 
sliprar samt vid befintlig Clicomatic. De 
påvisade halterna motsvarar i princip 
vad som kan förväntas i en äldre banvall. 
Inga provtagningspunkter flyttades 
efter den ytliga markundersökningen, 
dock gavs rekommendationer i form av 
försiktighetsåtgärder att vidta vid den 
miljötekniska markundersökningen. 

Den miljötekniska markundersökningen 
genomfördes med hjälp av skruvborrning med 
borrbandvagn. Provpunkterna placerades inom 
samt utanför spårområde och provtogs ned till 
2 m djup. Samlingsprover på  
0-1 m djup från provpunkterna skickades på 
analys. Jordproverna från provpunkter inom 
spårområdet analyserades med avseende 
på metaller, petroleumkolväten, PAH samt 
herbicider. Prover utanför spårområde 
analyserade med avseende på metaller, 

petroleumkolväten och PAH. Vid en 
transformator, togs prov ut för att, förutom 
ovanstående, även analyseras med avseende på 
polyklorerade bifenyler (PCB). 

I jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden 
för KM och MKM så visade analysresultaten 
att petroleumkolväten, PAH och metaller finns 
i marken inom utredningsområdet. PCB låg 
under rapporteringsgränsen för analysmetoden 
och därmed under riktvärdet för KM och 
MKM. För petroleumkolväten låg värden strax 
över KM, men under MKM för alifater i två 
av provpunkterna. För metaller överskreds 
arsenik riktvärdet för KM i två provpunkter 
och MKM i en provpunkt. Även bly och 
kvicksilver överskred riktvärdet för KM i en 
respektive två provpunkter. Riktvärdet för 
KM överskreds för koppar i tre provpunkter. 
För övriga analysparametrar underskrids 
riktvärden för KM och MKM. 

I jämförelse med Trafikverkets generella 
avgränsningsvärden visar att för 
petroleumkolväten finns alifater i en provpunkt 
inom Nivå 1. För PAH cancerogena ligger 
halten inom Nivå 1 för två provpunkter och 
Nivå 2 för två provpunkter. Övriga PAH:er har 
halter som ligger under Nivå 1 för alla punkter. 

För metaller har halter av koppar motsvarande 
Nivå 1 påträffats i två provpunkter. Halter av 
arsenik ligger inom Nivå 3 för två provpunkter. 
Herbicider i form av diuron har påträffats i 
några av provpunkterna. Om massorna läggs 
upp där det finns risk att dricksvattenbrunnar/-
resurser påverkas, ligger halterna av diuron 
i en provpunkt i nivå med Nivå 3 samt i 
tre provpunkter Nivå 1. I de fall där det 
inte finns risk för att dricksvattenresurser 
påverkas, ligger halterna av diuron för tre av 
provpunkterna i Nivå 1. I Nivå 3 anges exempel 
på användning av massorna som behandling 
och deponering. Påvisad föroreningsgrad 
kräver inte efterbehandlingsåtgärd men 
innebär restriktioner vid schaktning och 
framförallt vid återanvändning av massor.

Vid den miljötekniska markundersökningen 
analyserades för vissa provpunkter jordprover 
tagna på djupet 1-2 m. Resultaten visade på 
förhöjda halter av kvicksilver på en längre 
sträcka. Halterna överstiger riktvärdet för 
KM men understiger riktvärdet för MKM. 
Området har delvis avgränsats söderut 
vid undersökningen. I dagsläget bedöms 
föroreningen härstamma från ett större utsläpp 
alternativt att området tidigare fyllts ut med 
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förorenade massor dock inte från Trafikverkets 
verksamhet. 

Enligt Länsstyrelsen i Örebro län har SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökning) utfört 
provtagningar på bäckvattenväxter söder, norr 
och öster om Hallsbergs bangård. Kvicksilver 
förekommer i ett prov i närheten av Dalbergets 
bergtäkt. För övriga prover ligger halten 
kvicksilver under detektionsgränsen.

Enligt en markinventering utförd på 
SJ:s och Banverkets område under år 
1999, kan kvicksilverförorening vid en 
järnvägsanläggning ha uppstått genom 
knallsignaler. Knallsignaler användes vid vissa 
tillfällen för att säkerställa att lokföraren skulle 
få stopp på tåget inom en viss sträcka (Malmö 
stad 1999). Även äldre typ av rälskontakt 
innehöll kvicksilver och kan ha gett upphov till 
föroreningen som funnits i samband med den 
miljötekniska markundersökningen. 

Grundvatten
Grundvatten är det vatten som fyller 
håligheterna i marken och berggrunden. 
Grundvatten uppstår då regn- och ytvatten 
filtreras genom jordlager eller strömmar in i 
sprickor i berggrunden.

Inom utredningsområdet finns det två 
grundvattenförekomster, Hallsbergsåsen och 
Närkesslätten. Hallsbergåsen löper längs med 
bangården och är en sand- och grusförekomst. 
Närkeslätten är en sedimentär bergförekomst. 
Vattenförekomsterna är klassificerade 
till god kemisk grundvattenstatus och god 

kvantitativ grundvattenstatus. Det finns dock 
en risk att god kemisk status inte uppnås för 
vattenförekomsterna till år 2015. 

Inom utredningsområdet ligger en mindre 
grundvattentäkt, Vingakällan. Täkten 

Figur 3 Hallsbergs vattenskyddsområde med den primära skyddszonen i rött och den sekundär 
i blått (Källa: Hallsbergs kommun)
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används inte. Kommunens huvudvattentäkt 
ligger precis invid utredningsområdets 
östra gräns, men den nyttjas inte längre för 
Hallsbergs vattenförsörjning, utan fungerar 
som reservvattentäkt. Sedan den 20 maj 1980 
finns föreskrifter framtagna för Hallsberg 
vattenskyddsområde. Utredningsområdet 
mellan den östra gränsen fram till 
Älbergsvägen ligger inom den primära (inre) 
skyddszonen och området fram till den västra 
gränsen ligger inom den sekundära (yttre) 
skyddszonen, se Figur 3, s. 20. 

Ett mindre område på rangerbanans västra 
del har tidigare använts för impregnering av 
slipers. Spår av polyaromater har påträffats 
i Vingakällan, men inte i huvudvattentäkten 
som ligger ca 2,3 km från kreosotområdet. 
Prover från grundvattenrör, som borrades av 
VBB VIAK Falun (Sweco) 1998 i samband med 
ombyggnaden av bangården, har visat på låga 
halter av polyaromatiska ämnen i grundvattnet 
under hela bangården. Halterna varierade 
inte särskilt mycket, inte ens mycket nära 
kreosotområdet var halterna polyaromater 
högre än på andra delar av bangården. Senare 
utförda undersökningar, mellan 1998 till 2000, 
har även de visat på låga halter av polyaromater 

över hela rangerbangården (Rolf Engwall AB, 
2000). 

Under år 2002 genomförde REAB/Midvatten 
AB geohydrologiska markundersökningar på 
fördelningszonen, mellan km 2+900 och 3+180, 
på bangården. Två provbrunnar borrades, Br1 

Figur 4 Grundvattenförhållanden och utbredning av täta jordar vid Hallsbergs rangerbangård, samt 
 grundvattenrör och provbrunnar (Källa: Midvatten, 2003)
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och Br2. Br1 borrades i maj 2002 i anslutning 
till rangerbangården och Br2 borrades i 
september 2002 längre österut på bangården. 
Vidare, sattes närmare 60 undersökningsrör 
ut inom utredningsområdet. Resultatet 
från borrningarna visade på att marken var 
betydligt tätare än vad tidigare undersökningar 
visat. Jordlagren är i huvudsak siltiga med 
inslag av sand och lera. Undersökningen visade 
dock på att det förekom partier med mindre 
täta jordar. Se Figur 4, s. 21. 

Provpumpningen av Br1 visade på höga 
naturliga gradienter, varav pumpningen inte 
förmådde att vända på riktningen av det 
naturliga grundvattenflödet, Br1 har därmed 
ett litet upptagningsområde. Undersökningen 
visade på att Br2 hade en bra placering med 
avseende på det naturliga grundvattenflödet 
och täckte upp en stor del av fördelningszonen. 

Då jordlagren i huvudsak består av täta 
jordlager, bedömde REAB/Midvatten AB att ett 
tätskikt under fördelningszonen inte behövdes 
utan att det finns tid att gräva bort föroreningar 
vid ett eventuellt utsläpp. Midvatten AB gjorde 
även bedömningen att en fast anläggning med 
saneringsbrunnar inte behövdes samt att om 
en olycka skulle ske kan en saneringsbrunn 

borras omedelbart nedströms utsläppsplatsen 
som extra säkerhet. De ansåg vidare att Br1 
och Br2 borde finnas kvar för att kontrollera 
grundvattenkvaliteten på det vatten som 
kommer från fördelningszonen. Kommunen 
och dåvarande Banverket var även de överens 
om att inget konstgjort tätskikt var nödvändigt 
i fördelningszonen.

Den 23 maj 2011 spårade ett lok ur på 
rangerbangården, vilket medförde ett 
dieselutsläpp på ca 1,5 m3. Olyckan inträffande 
inom den inre skyddszonen för Hallsbergs 
reservvattentäkt. En grävsanering genomfördes, 
men det kunde dock inte helt uteslutas 
att diesel skulle kunna ha trängt ned till 
grundvattenmagasinet genom sand och/eller 
sprickor i leran. Ett kontrollprogram togs fram, 
men genomfördes aldrig då detta inte ansågs 
nödvändigt. 

Älbergsvägen passerar under järnvägen, där 
grundvatten i dagsläget pumpas bort av 
Hallsbergs kommun. 

Ytvatten
En generell definition av ytvatten är sjöar, 
vattendrag och hav. Med dagvatten avses 
tillfällig avrinning av exempelvis regn, 

smältvatten, spolvatten och framträngande 
grundvatten. Föroreningarna i dagvattnet 
kommer dels från tydliga källor som t.ex. 
industrier och dels från mer diffusa källor som 
luftföroreningar, trafik och byggnadsmaterial. 
Då järnvägsbanvallen inte utgör en hårdgjord 
yta så är dagvatten generellt sett inte en 
stor fråga längs med denna. Det kan dock 
eventuellt uppkomma dagvatten vid vissa 
stationer eller andra betongkonstruktioner 
såsom broar. Dagvattenflöden i marken styrs av 
jordartsförhållandena på den aktuella platsen 
och av dräneringssystem.

Avrinningen från järnvägens utredningsområde 
mynnar ut i två delavrinningsområden. 
Dagvatten som uppkommer norr och söder 
om spårområdet mellan Älbergsvägen och 
järnvägsplanens gräns mot öst avleds till 
Kumlaån. Dagvatten söder och norr om 
spårområdet mellan Älbergsvägen och 
järnvägsplanens gräns mot väst avleds till 
Kvismare Kanal.  

Vattendraget Ralaån ligger strax söder om 
utredningsområdet. Ralaåns ekologiska 
status har enligt Vattenmyndigheten 
klassats som måttlig. Målet om god ekologisk 
status har fått en tidsfrist till år 2021, pga. 

Figur 4 Grundvattenförhållanden och utbredning av täta jordar vid Hallsbergs rangerbangård, samt 
 grundvattenrör och provbrunnar (Källa: Midvatten, 2003)
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övergödning. Vattenförekomstens kemiska 
ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) har 
av Vattenmyndigheten klassats som god. I 
samråd med Länsstyrelsen i Örebro län, 
möte 2012-03-01, har en bedömning gjorts 
att utbyggnadsalternativets avvattning inte 
kommer att påverka möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för Ralaån.

Inom utredningsområdet, öster om 
Älbergsvägen mellan Västra stambanan och 
Västra Storgatan, ligger Rösättersbäcken, 
som är ett viktigt vattendrag för Hallsbergs 
tätort som idag är mycket påverkat av 
dagvatten (Hallsberg kommun, 2011). 
Medelvattenföringen för Rösättersbäcken 
ligger på 0,2 m3/s. Rösättersbäcken ingår 
i Rösättersbäckens torrläggningsföretag 
(Åhlbergsbäckens dikningsföretag) från år 1882. 
Rösättersbäcken omfattas inte av strandskydd.

Inom utredningsområdet finns två befintliga 
trummor som kommer att förlängas, en strax 
öster om Älbergsvägen och en strax öster om 
Åsvägen, se Figur 2, s. 16. Befintligt system 
för dag- och dränvatten avleds via ett system 
av brunnar med luckor innan det leds bort 
från området. Vid ett eventuellt utsläpp kan 
luckorna stängas och vattnet styrs till ett 

uppsamlingsmagasin inne på bangårdens 
område. Detta magasin kommer att flyttas.

6.1.3 Miljökonsekvenser

Mark och grundvatten utbyggnadsalternativet
Miljötekniska markundersökningar identifierar 
eventuella föroreningar och föroreningsgrad 
inom utredningsområdet. Vid behov avlägsnas 
förorenade massor och ersätts med rena 
massor, vilket ev. innebär ett något renare 
spårområde i driftskedet. 

Det nya spåret innebär för mark- och 
grundvattnet små förändringar jämfört med 
nuvarande förhållanden.

Parallellt med den befintliga bron över 
Älbergsvägen kommer en ny järnvägsbro att 
anläggas. Denna kommer att läggas norr om 
befintlig bro med anslutande störmurar. Bron 
föreslås plattgrundläggas på packad fyllning. 

Utskiftningen kommer att innebära 
att ytliga jordlager på vissa delsträckor 
kommer att vara mer genomsläppliga 
för grundvatten. I praktiken innebär 
utskiftingen att nederbördsvatten lokalt 
kan infiltrera och bilda grundvatten lättare, 
där det tidigare ev. först varit ytvatten en 

kort sträcka innan det infiltrerar. Över 
hela området är denna förändring mycket 
marginell. Det innebär ingen förändring ur 
risksynpunkt för vattentäkten. I övrigt innebär 
utbyggnadsalternativet inga konsekvenser ur 
grundvattensynpunkt. 

Det kommer inte att förekomma 
några förändringar ur flödessynpunkt, 
grundvattensänkning, omledning etc. som 
påverkar grundvattenbildningen eller 
grundvattenförhållandena i området. Detta 
innebär inga förändrade förhållanden med 
avseende på nuvarande pumpning vid 
Älbergsvägen. 

Sammantaget kommer utbyggnadsalternativet 
jämfört med nollalternativet innebära  
små negativa konsekvenser för mark- och 
grundvattnet, dvs. inte obetydlig påverkan, 
men behöver inte innebära skada.  

Mark- och grundvatten nollalternativet
För nollalternativet bedöms inga åtgärder med 
avseende på förorenade massor i spårområdet 
vara motiverade. 

Om inget nytt spår anläggs utan förhållandena 
med befintlig järnväg bibehålls kommer mark- 
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och grundvattenförhållandena i området inte 
att förändras. Konsekvenser för mark- och 
grundvattnet i området är desamma som 
tidigare. 

Bangården ligger i den primära skyddszonen 
för Hallsbergs reservvattentäkt. Tidigare 
utredningar har slagit fast att jordlagren 
är så pass täta att det vid ett utsläpp finns 
tid att gräva bort föroreningar, om detta 
inte lyckas, borra en saneringsbrunn längre 
nedströms utsläppsplatsen. Inom området där 
utredningarna är gjorda, ca km 2+900 till km 
3+180 (Godsstråket km-tal), finns det delar 
med mindre täta jordar och på dessa platser 
är det extra viktigt att vid eventuella olyckor 
snabbt sätta in åtgärder. 

Ytvatten utbyggnadsalternativet
Utgångspunkten har varit att de nya 
anläggningarna ska hanteras på samma sätt 
som befintliga vad det gäller avvattning 
och grundvattenskydd. Befintligt 
uppsamlingsmagasin kommer att flyttas, men 
kommer att dimensioneras till att rymma minst 
samma volym som tidigare. Magasinet kommer 
även fortsättningsvis ha möjlighet att ta hand 
om eventuella utsläpp innan vattnet rinner ut i 
diken eller ledningar. 

Befintliga trummor från järnvägsbanken 
kommer till följd av utbyggnaden att förlängas. 
Dräneringar kommer att läggas vid nytt spår.

Befintligt dike, Rösättersbäcken, mellan banvall 
och Västra Storgatan, kommer på en sträcka 
om ca 125 m, kulverteras fram till befintlig 
vägtrumma under gatan. Den befintliga 
vägtrumman förlängs vid flytten av vägen. 

Ekologin i Rösättersbäcken längs med den 
sträcka som kulverteras kommer att påverkas 
då bäckfåran täcks. Detta medför att den 
biologiska aktiviteten minskar i denna del av 
bäcken, vilket lokalt bedöms medföra små 
negativa konsekvenser. Vid kulverteringen 
av Rösättersbäcken bedömer Länsstyrelsen i 
Örebro län att diket inte har biotopskydd längs 
den berörda sträckan (Hammarberg Mia, 2012-
06-12). 

Rösättersbäckens torrläggningsföretag består 
i huvudsak av järnvägsmark och postterminal, 
så det företaget är sannolikt inte längre i bruk. 
Ralakärrens vattenavledningsföretag tar emot 
vatten från planområdet. 

Dagvattenhanteringen i utbyggnadsalternativet 
kommer i övrigt inte att medföra några större 

förändringar jämfört med nollalternativet 
och sammantaget bedöms planerade åtgärder 
medföra små negativa konsekvenser med 
avseende på ytvattenmiljön.

Ytvatten nollalternativet
Bibehållande av befintlig järnväg med gällande 
trafikering medför ingen förändrad påverkan 
på dagvattenavrinningen från spårområdet 
jämfört med i nuläget.

6.1.4 Förslag till åtgärder 

Tillsynsmyndigheten ska underrättas om de 
markföroreningar som påträffas enligt 10 kap. 
miljöbalken. 

Påvisad föroreningsgrad kräver inte 
efterbehandlingsåtgärd men innebär 
restriktioner vid schaktning och 
framförallt vid återanvändning av massor 
t.ex. till bullerskyddsvall. Massorna 
måste hanteras utefter sitt eventuella              
föroreningsinnehåll. 

Det kommer att ske utskiftning av material 
och isolering. Det är väsentligt att det 
finns en kontroll av de massor som tillförs 
området så att inte några föroreningar 
tillkommer som genom urlakning med tiden 
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teoretiskt skulle kunna innebära en risk för 
grundvattenresursen i området. 

Eventuellt kommer erosionskydd behövas 
vid kulvertens utlopp vid Rösättersbäcken. 
Det bör utredas i kommande skede. 
Kulverten ska utformas så den inte utgör 
något vandringshinder. En anmälan om 
vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen i 
Örebro län för kulvertering och för förlängning 
av trummor. 

De åtgärder som planeras för 
Rösättersbäcken ska redovisas till berört 
markavvattningsföretag. En omprövning av 
markavvattningsföretaget kan bli aktuellt 
om åtgärderna leder till att det uppstår 
väsentligt ändrade förhållanden. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet för markavvattning 
av enskilda fastigheter och mark- och 
miljödomstolen i de fall flera fastigheter berörs.

6.2 Buller 

Fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud 
och buller. Buller är enkelt uttryckt oönskade 
ljud, dvs. ljud som människor känner sig störda 
av och helst vill slippa. Det finns också en stor 
individuell variation i hur samma ljud upplevs 

och hur det påverkar hälsan.

Vid mätning av ljudstyrka används ofta 
instrument som efterliknar ett öras 
varierande känslighet för ljud med olika 
tonsammansättning och kallas för A-vägd 
ljudnivå med enhet dB(A).

Ekvivalent ljudnivå är ett mått på en 
medelljudnivå under en viss tidpunkt. I 
Sverige anges vanligtvis ekvivalent ljudnivå 
för ett dygn. Den ekvivalenta ljudnivån 
påverkas därmed bl.a. av ökad trafik. Maximala 
ljudnivåer är däremot ett mått på bullret 
som uppstår vid enstaka tillfällen. Den 
maximala ljudnivån är bl.a. beroende av det 
mest bullrande tåget och är inte beroende av 
trafikmängd.

Hälsoeffekter
Det finns en stor individuell variation hur 
ljud upplevs och hur det påverkar hälsan. Hur 
människor påverkas av buller beror utöver 
ljudnivån på faktorer som tiden på dygnet 
ljudet förekommer, hur länge ljudet pågår och 
ljudets karaktär (monotont eller pulserande 
etc.). En av de viktigaste effekterna av 
bullerstörningar är sömnstörningar, eftersom 
sömn är en nödvändig förutsättning för att 

en människa ska kunna fungera bra både 
fysiologiskt och mentalt. Buller gör det svårare 
att somna, påverkar sömnens djup och kan 
väcka den som sover. Buller kan även ha en 
negativ effekt på inlärning, vilket kan bero på 
att bullret höjer stressnivåer etc.

Buller kan ha både tillfällig och permanent 
påverkan på människans fysiologiska 
funktioner. En tillfällig påverkan, till följd 
av t.ex. ett plötsligt ljud, kan ge upphov till 
bl.a. höjd hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt 
blodtryck. En permanent kronisk påverkan, 
pga. en långvarig exponering, kan ge upphov 
till t.ex. hypertoni och hjärtinfarkt.

Resultat från störningsstudier (Öhrström 
et al. 2011) visar att många upplever 
tågbuller som mer störande i områden där 
det samtidigt förekommer vibrationer. De 
viktigaste punktkällorna för buller från 
järnvägsverksamhet är bangårdar med 
växlings- och rangeringsarbete (slag, stötar 
och bromsljud). Ljud som varierar i nivå eller 
karaktär upplevs ofta som mer distraherande 
och orsakar fler avbrott i tankeförloppen än 
konstanta ljud. Även ljud som ökar med tiden 
upplevs som mer besvärande. Störningen 
ökar också om det samtidigt förekommer 
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Figur 5 Ungefärliga jämförelsevärden för olika ljudnivåer (ekvivalenta ljudnivåer).
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vibrationer och lågfrekventa ljud. 

6.2.1 Bedömningsgrunder

Projektet bedöms innebära väsentlig 
ombyggnad av infrastruktur. De riktvärden för 
trafikbuller som normalt inte bör överskridas 
vid nybyggnation av bostadsbebyggelse 
eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur framgår av 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad

För buller från spårtrafik gäller 60 dB(A) 
ekvivalentnivå för området i övrigt. 

För projektet har en samhällsekonomisk 
bedömning och avvägningar för enskilda 
fastigheter utförts. Om det med hjälp av 
bullerskyddsåtgärder inte är tekniskt möjligt 
eller ekonomiskt rimligt att reducera bullret 
vid uteplatser till en nivå som underskrider 
riktvärdena, ska åtgärder vidtas för att istället 

minska bullerstörningarna inomhus.

Trafikverket har även för projektet genomfört 
en bullerutredning för att bedöma påverkan av 
spårtrafikbullret från Godsstråket och Västra 
stambanan. Bullerutredningen baseras på 
beräkningar som är utförda med programvaran 
SoundPLAN 7.2 i enlighet med den nordiska 
beräkningsmodellen för buller från spårtrafik. 
Beräkningarna presenteras som bullerkartor 
i färg. Trafikdata kommer från trafikprognos 
för nuläge och för år 2050, där ett medelvärde 
av verklig trafik har använts. För mer ingående 
information över bullerutredningen se bilaga 
3-1 PM Buller.

För att riktvärdet 45 dB(A) maximalnivå 
inomhus ska kunna innehållas krävs att 
maximalnivå utomhus vid fasad underskrider 
75 dB(A). En normal fasad anses dämpa 
buller från spårtrafik med ca 30 dB(A). För 
fastigheter där ljudnivån överstiger 75 dB(A) 
maximalnivå vid fasad behöver ytterligare 
bullerskyddsåtgärder som t.ex. fönsteråtgärder 
genomföras för att klara riktvärdet 45 dB(A) 
inomhus. 

För aktuell bedömningsskala avseende buller, 
se s. 28. 
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Stora negativa konsekvenser Människors hälsa och miljön påverkas negativt i stor 
omfattning under en bestående tid, med avseende på 
buller

Måttliga negativa konsekvenser Människors hälsa och miljön påverkas negativt i nå-
got mindre utsträckning under en begränsad tid, med 
avseende på buller

Små negativa konsekvenser Ej obetydlig påverkan, men behöver ej innebära 
olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön

Positiva konsekvenser Ljudnivån förbättras

För aktuell bedömningsskala avseende buller, 
se nedan. 

6.2.2 Förutsättningar

En befintlig bullerskyddsskärm på 2,5 m 
över RÖK finns idag på delar av den berörda 
sträckan.  Inom ramen för Trafikverkets 
nationella projekt för buller har ett 
flertal av bostadshusen i anslutning till 
järnvägen i Hallsberg fått fastighetsnära 
bullerskyddsåtgärder, framförallt i form av 
fönsteråtgärder. För mer utförlig information 
angående dessa bullerskyddsåtgärder se bilaga 
3-1 PM Buller.

Den maximala ljudnivån genereras av det 
enskilt mest bullrande tåget och beror inte på 
antalet tåg. Riktvärdet 45 dB(A) maximalnivå 
inomhus nattetid överskrids i nuläget för stora 
delar av den berörda bebyggelsen i anslutning 
till järnvägen i Hallsberg. Även riktvärdet 70 
dB(A) maximalnivå vid uteplats överskrids i 
nuläget för merparten av byggnaderna längs 
den studerade sträckan. För maximalnivåer 
vid fasad för enskilda bostadshus hänvisas till 
bilaga 3-1 PM Buller.

6.2.3 Miljökonsekvenser

Utbyggnadsalternativet 
Utbyggnadsalternativet innebär en utbyggnad 
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av Godsstråket med ett nytt spår till dubbelspår.
Västra stambanan flyttas närmare bostadshusen 
i järnvägens direkta närhet för att ge plats åt 
dubbelspåret.

I utbyggnadsalternativet överskrids år 
2050, i likhet med nuläget, riktvärdena för 
maximalnivå för huvuddelen av bostadshusen 
söder om järnvägen om inte ytterligare 
bullerskyddsåtgärder genomförs. För att 
bullersituationen ska förbättras för den 
berörda bebyggelsen längs den studerade 
sträckan behöver därmed bullerskyddsåtgärder 
vidtas. 

Med de inom projektet föreslagna 
bullerskyddsåtgärder, som förutom en ny 
bullerskyddsskärm och/eller bullerskyddsvall 
även inkluderar fastighetsnära åtgärder i 
form av fönsteråtgärder bedöms riktvärdet 45 
dB(A) maximalnivå inomhus nattetid kunna 
innehållas för majoriteten av de berörda 

bostadshusen längs den studerade sträckan. 
För maximalnivåer vid fasad för enskilda 
bostadshus år 2050 hänvisas till bilaga 3-1 PM 
Buller.

Riktvärdet 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats 
kommer med föreslagna bullerskyddsåtgärder  
inte att kunna innehållas för samtliga berörda 
bostadshus. Detta innebär dock ingen skillnad 
mot nuläget, då ljudnivåerna redan idag 
överskrider riktvärdet för majoriteten av de 
berörda bostadshusen. 

Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet 
med föreslagna åtgärder innebära positiva 
konsekvenser för bullersituationen längs den 
studerade sträckan då riktvärdet 45 dB(A) 
maximalnivå inomhus nattetid kommer att 
innehållas för huvuddelen av den berörda 
bebyggelsen.

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär ingen förändring 
jämfört med nuläget då trafikeringen har 
uppnått maxnivå på befintlig bana. 

6.2.4 Förslag till åtgärder

Bullerskyddsskärm och/eller bullerskyddsvall 
krävs som miljöskyddande åtgärd längs 
järnvägen inom Hallsberg. Fastighetsnära 
åtgärder i form av fönsteråtgärder krävs som 
ett komplement för att riktvärdet 45 dB(A) 
maximalnivå inomhus nattetid ska innehållas i 
så stor utsträckning som möjligt. 

Den befintliga bullerskyddsskärmen som 
finns på den studerade sträckan i nuläget 
föreslås i projektet ersättas med en ny 
bullerskyddsskärm som blir 3 m över RÖK. 
Den nya bullerskyddsskärmen behöver 
dock flyttas ca 70 cm söderut jämfört 
med den befintliga skärmens läge. Vid 

Figur 6 Förelslagna bullerskyddsåtgärder i Hallsberg
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bullerskyddsskärmens västra ände föreslås 
även att en bullerskyddsvall upprättas fram 
till strax väster om Furuvägen. Den nya 
bullerskyddsskärmen och bullerskyddsvallen 
kommer i förslaget att gå omlott ca 35 m, med 
syfte att säkerställa bullerskyddseffekten. 
Från strax väster om Furuvägen föreslås 
sedan att bullerskyddsvallen kompletteras 
med en bullerskyddsskärm på toppen för 
bästa bullerskyddseffekt. Därefter föreslås 
en ny bullerskyddsskärm fram till Åsvägen. 
En 3 m hög bullerskyddsskärm anläggs även 
från Västra Skolan och ca 200 m österut. 
Bullerskyddsvallarna föreslås till en höjd på 
3,5 m över RÖK. För föreslagen sträckning av 
bullerskyddsskärm och/eller bullerskyddsvall 
se Figur 6, s. 29.

6.3 Vibrationer 

Vid all spårbunden trafik uppstår buller 
och markvibrationer, vilket kan upplevas 
som störande för framförallt boende i 
banans närhet. Storleken på störningarna 
beror bl.a. på tågtyp, tågets längd och vikt, 
tåghastighet, topografi och banans kondition. 
Vibrationsresponsen är också beroende av 
undergrundens beskaffenhet, avstånd till 

byggnaders grundläggning och konstruktion 
samt vikt och hastighet på framtida tåg. I 
förekommande fall måste hänsyn även tas till 
att nytt spår kommer upptill ca 10 m närmare 
berörd bebyggelse.

Mätning av vibrationer sker enligt Svensk 
Standard SS 460 48 61, SS 460 48 66 och 
Trafikverkets riktlinjer Dnr. S02-4235/SA60. 
Vibrationsmätningar inleds vanligen med 
mätning på grundläggningsnivå för att avgöra 
om byggnaden påverkas av vibrationer från 
tågtrafiken. För de byggnader som påverkas 
genomförs även mätningar inomhus i sovrum 
så att även byggnadens dynamiska egenskaper 
fångas upp.

Nedan redovisas de nationella lagar och 
förordningar, normer och anvisningar, 
inklusive Trafikverkets normer, som är aktuella 
för objektet. 

Normbeteckning Titel   
1998:808  Miljöbalken

SS 460 48 61   Vibration och stöt –   
   Mätning och    
   riktvärden för    
   bedömning av komfort  

byggnad samt respektive byggnads dynamiska 
egenskaper. Upplevelsen av buller- och 
vibrationsstörningar varierar dessutom från 
person till person.

Risken för störningar av vibrationer är störst 
när järnväg och byggnad är uppförd på lerjord. 
Ytterligare orsak till höga komfortnivåer är 
byggnader med flera våningsplan vilka är 
utförda med träbjälklag. 

Människans känslighet för vibrationer är 
mycket hög och ofta upplevs obehag långt 
innan det finns någon risk för att byggnader 
skadas. Kraftiga och långvariga vibrationer kan 
orsaka obehagskänslor, särskilt nattetid. Många 
människor kan ha svårt att skilja på störningar 
från buller och vibrationer.

6.3.1 Bedömningsgrunder

Vibrationer i mark anges ofta i storheten 
svängningshastighet (mm/s). Vibrationsnivån 
inomhus anges som komfortvärde i mm/s vägd 
RMS. RMS är medelvärdet av vibrationens 
energi under en sekund.

Prognoser för vibrationer beräknas med 
utgångspunkt från utförda vibrationsmätningar, 
markförhållande under järnväg och byggnader, 
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   i byggnader

Dnr. S02-4235/SA60 Buller och vibrationer   
   från spårburen   
   linjetra fik, Riktlinjer   
   och tillämpning.

Enligt Svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration 
och stöt – Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader” ligger 
känseltröskeln för komfortvibrationer på ca 
0,2 mm/s vägd RMS. Få människor störs av 
vibrationer på 0,4 mm/s vägd RMS, medan 
nästan alla störs vid nivåer på 1 mm/s vägd 
RMS. För vibrationer från järnvägstrafik 
finns riktlinjer fastställda av Trafikverket 
och Naturvårdsverket. Dessa redovisas i 
Trafikverkets och Naturvårdsverkets skrift 
Dnr. S02-4235/SA60 ”Riktlinjer för Buller och 
vibrationer från spårburen linjetrafik, riktlinjer 
och tillämpning”.

Vid väsentlig ombyggnad är nivån för 
övervägande av åtgärd vid vibrationer över 0,4 
mm/s vägd RMS. Högsta acceptabla värden 
för vibrationer vid bostäder är 1 mm/s vägd 
RMS i sovrum nattetid. Kan detta ej nås med 
rimliga tekniska åtgärder bör fastighetsägaren 
erbjudas inlösen av fastigheten. Det bör 

noteras att angivna vibrationskriterier avser 
sovrum i bostäder, motsvarande hänsyn tas 
inte avseende arbetslokaler.

För järnväg i befintlig miljö är nivå för 
övervägande av åtgärd 1 mm/s och högsta 
acceptabla nivå är 2,5 mm/s vägd RMS.

6.3.2 Förutsättningar 

Bostadshus finns längs hela 
ombyggnadssträckan men är främst 
koncentrerade till centrala Hallsberg.

Enligt översiktlig geologisk karta från SGU 
(Sveriges Geologiska undersökning) är 
bansträckningen belägen på isälvsgrus. Dock 
tyder tidigare utförda mätningar att det finns 
inslag av lösa sediment.

Tidigare mätningar
Vibrationsmätning har utförts inom 5 
bostadsfastigheter längs Parallellgatan och 
Ellens Backes Väg. Mätningarna, som utfördes 
av Nitro Consult under september 2001, var en 
del i skadeutredningar inom de 5 fastigheterna.

Mätningarna utfördes i tre riktningar inom 
respektive byggnads grundmur. Mätresultatet 
varierade mellan 0,5-1,2 mm/s med 

frekvensen 7-15 Hz. Inom Parallellgatan 41 
utfördes mätningen under 10 dagar vilket 
är en tillräcklig tid för att uppnå statistiskt 
säkerställda mätvärden. Inom övriga 
fastigheter pågick mätningen endast några 
timmar.

Samtliga fastigheter har golvbjälklag av trä 
varav tre stycken i 2 plan. Bedömning av 
komfortvärden utifrån ovan nämnda mätningar 
anses inte möjlig. Förstärkningsfaktorn 
alternativt dämpningen i ett träbjälklag kan 
variera mellan 10 gånger ökning i ett vekt 
bjälklag till ca 0,5 gångers dämpning i ett styvt 
bjälklag. 

Enligt Nitro Consults bedömning ger 
persontågen högre vibrationer än godstågen 
dock har inga noteringar avseende passerande 
tågs vikt, längd och hastighet kunnat utläsas. 

6.3.3 Miljökonsekvenser

Utbyggnadsalternativet
Vibrationsmätningar har utförts i 
systemhandlingsskedet med anledning av 
planerad utbyggnad av Godsstråket. Syftet 
med utredningen var att via vibrationsmätning 
och prognostisering identifiera de 
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permanentbostäder längs berörd sträcka 
som har vibrationsnivåer överstigande 
Trafikverkets riktlinjer vid väsentlig 
ombyggnad. 

Inledningsvis utfördes en översiktlig 
grundmursmätning inom ett antal 
representativa fastigheter. Urvalet av 
fastigheter har utförts i samråd med 
Trafikverket. 

En inventering utfördes av övriga ca 80 
bostäder vilka är belägna inom 100 m 
från ombyggnadsspår. Inventeringen 
gjordes med avseende på grundläggning, 
stomme, undergrund och antal våningsplan. 
Inventeringen ligger till grund för bedömning 
av komfortnivåer.

För bedömning av komfortnivåer enligt 
Trafikverkets riktlinjer avseende väsentlig 
ombyggnad utfördes kompletterande 
vibrationsmätningar invändigt i berörda 
byggnader. Omfattningen av dessa mätningar 
gjordes i samråd med Trafikverket med 
grundmursmätning och inventering som grund. 

Uppmätta och prognostiserade komfortnivåer 
visar att 49 av 88 bostadshus bedöms få 

lägre vibrationsnivåer än 0,4 mm/s vägd 
RMS. Vidare bedöms 36 av 88 bostadshus få 
vibrationsnivåer mellan 0,4-1,0 mm/s vägd 
RMS.  3 av 88 bostadshus, Kullen 2 och 5 
samt Eken 1, bedöms få vibrationsnivåer 
överstigande 1,0 mm/s RMS.  

Inga risker för byggnadsskador till följd av 
tågtrafik bedöms föreligga med uppmätta 
och prognostiserade vibrationsnivåer. Den 
nya och bättre bankroppen förväntas 
reducera vibrationer och bedöms härav inte 
överstiga vibrationsnivån från befintligt spår. 
Utbyggnadsalternativet bedöms medföra 
oförändrad påverkan med avseende på 
vibrationer jämfört med nollalternativet. 

Nollalternativet
Bibehållen trafikering på befintlig järnväg 
bedöms inte medföra en förändrad påverkan 
med avseende på vibrationsnivåer jämfört med 
i nuläget.

6.3.4 Förslag till åtgärder 

När åtgärder för vibrationsstörningar övervägs 
måste man beakta att vibrationsresponsen är 
beroende av både markens beskaffenhet och 
byggnadens dynamiska egenskaper.

Åtgärder kan bestå av:

• Uppstyvning av marken i anslutning till  
 bankroppen i form av KC-pelare. 

• Vibrationsavskärande konstruktion   
 mellan bankropp och byggnad i form av  
 en sprängstensslits vid 0-5 m djup till   
 fast botten.

• Spont med vibrationsdämpande matta.

• Förstärkning av terrass under   
 bankroppen med exempelvis    
 sprängsten.

• För de fastigheter vars vibrationsnivåer  
 överstiger 1,0 mm/s RMS bör inlösen   
 övervägas.

Så kallade ”påldäck” kan i vissa fall vara 
ett alternativ, men är mycket kostsamt och 
används endast i undantagsfall. 

En viss osäkerhet råder avseende prognoserna 
pga. att byggnaderna kan ha unika egenskaper 
avseende bjälklagens uppbyggnad. En del 
hus med beräknade komfortnivåer i närheten 
av riktvärde för åtgärd bör kontrollmätas 
för verifiering. För fastigheten Kullen 2 där 
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det prognostiserade komfortvärdet är >1,0 
mm/s vägd RMS ska uppföljande mätning 
utföras efter slutfört arbete för verifiering av 
prognostiserade komfortnivåer. 

6.4 Risk och säkerhet 

De risker som förknippas med järnvägens 
verksamhet är framförallt i detta projekt 
urspårningar och olyckor med farligt gods, 
plötsliga händelser som har en omedelbar 
konsekvens för människors liv och hälsa. 
I övrigt är det risker med farligt gods-
transporter i relation till vattenskyddsområdet 
som är viktigt i projektet. 

6.4.1 Bedömningsgrunder

Bedömning med avseende på risk och säkerhet 
har genomförts med utgångspunkt från 
dåvarande Banverkets publikation, Järnvägen i 
samhällsplaneringen - underlag för tillämpning 
av miljöbalken och plan- och bygglagen, samt 
de rekommendationer om skyddsavstånd som 
bl.a. Länsstyrelserna i Stockholms, Skånes och 
Västra Götalands län har tagit fram.

Kvalitativa bedömningar har gjorts 
av risksituationen med avseende på 

urspårningsrisk och risk för farligt godsolycka 
på järnväg. Arbetsmiljörisker för egen personal 
förutsätts entreprenören hantera enligt 
gällande lagar. 

Se figur 7 för vilka risker som bör hanteras i en 
MKB och i en miljöbeskrivning. Med säkerhet 
avses de åtgärder som vidtas för att förhindra 
eller begränsa skadan. 
 

Trafikflöden som har använts som underlag i 
bedömningen redovisas i kapitel 5 
Projektbeskrivning, s.15. Se Tabell 2, s. 34, för 
mängd farligt gods på bangården 2011.

Figur 7 Risker som bör hanteras i en MKB (Källa:  
Olycksrisker och MKB, Räddningsverket 2001)
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Stora negativa konsekvenser Risk och säkerhet påverkas negativt i stor omfattning 
och/eller under en bestående tid

Måttliga negativa konsekvenser Påverkan i mindre omfattning, enskilda objekt påver-
kas eller påverkan under en begränsad tid

Små negativa konsekvenser Ej obetydlig påverkan, men behöver ej innebära skada

Positiva konsekvenser Säkerheten förbättras

RID klass Ton/år
Klass 1 Explosiva ämnen och föremål 63
Klass 2 Gaser 268 226
Klass 3 Brandfarliga vätskor 74 392
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva äm-
nen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

529

Klass 4.2 Självantändande ämnen 2 369
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid 
kontakt med vatten

27 742

Klass 5.1 Oxiderande ämnen 260 848
Klass 5.2 Organiska peroxider 761
Klass 6.1 Giftiga ämnen 26 956
Klass 7 Radioaktiva ämnen 379
Klass 8 Frätande ämnen 89 496
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 35 108
Total mängd farligt gods 786 869

För aktuell bedömningsskala avseende risk och 
säkerhet, se nedan. 

6.4.2 Förutsättningar

Hallsbergs rangerbangård och Västra 
stambanan, som passerar förbi Hallsberg kan 
trafikeras med alla klasser av farligt gods. Då 
järnvägsplanen inte medför förändringar 
i godshanteringen på rangerbangården, 
varvid den riskbilden förblir oförändrad, 
kommer endast farligt gods avseende 
trafiken på Västra stambanan att beaktas i 
denna miljöbeskrivning. Med avseende på 
intilliggande bebyggelse och dess påverkan 
av järnvägen är det endast för den sträcka där 
stambanan flyttas i sidled söderut som risker 
kommer att beaktas. Tät vegetation mellan 
järnvägsspår och byggnader sänker risken vid 
eventuell händelse av farligt godsolycka på 
järnvägen.

Längs med den sträcka där Västra stambanan 
ska flyttas upp till 10 m söderut, finns 15 
bostadshus inom 100 m, varav två hus inom 
35 m från befintligt järnvägsspår, som därmed 
ligger inom riskzon för urspårning. 

Då spårlägen förändras behöver påverkan 
på vattenskyddsområdet undersökas. År 
2003 undersökte Midvatten AB/REAB om 
förutsättningarna vid bangården i Hallsberg 

Tabell 2 Statistik farligt gods för Hallsberg personbangård 2011
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var sådana att åtgärder skulle krävas med 
avseende på utsläpp av miljöfarliga vätskor. 
Slutsatsen blev att det, pga. jordlagren består 
av täta jordar med silt som huvudinslag, inte 
behövs ett tätskikt i marken. De täta jordarna 
ger förutsättningar att hinna gräva bort 
föroreningar vid ett eventuellt utsläpp. 

Älbergsvägen är enda planskildheten inom 
utredningsområdet, Samzeliibron ligger 
dock nära utredningsområdet österut. Om 
vägtrafiken stoppas, som en följd av att t.ex. 
Samzeliibron skadas, hinder på Älbergsvägen 
eller en olycka, kan inte räddningsfordon nå 
Hallsbergs centrum annat än via riksväg 50 och 
E20.

6.4.3 Miljökonsekvenser

Utbyggnadsalternativet
Plankorsningar, broar och personer på spår
Det kommer inte att finnas några 
plankorsningar längs med sträckan som ökar 
risken för kollision och urspårning. 

Växelpunkt, som idag finns vid km 202+000 
(Västra stambanans km-tal) och som generellt 
medför ökad risk för urspårning jämfört 
med raksträcka, kommer att finnas i såväl 

nollalternativet som utbyggnadsalternativet. 
Det medför att risken inte ökar jämfört med 
nollalternativet. 

Urspårning och olyckor med farligt gods
När Västra stambanan flyttas söderut, i riktning 
mot bebyggelsen, kommer ett litet antal 
småhus att ligga på ett för kort avstånd till spår, 
med hänsyn till urspårningsrisk. Utöver det 
kommer ett tiotal småhus att hamna inom 100 
m från spår, av vilka endast några enstaka inte 

ligger inom 100 m i nuläget, se Figur 8. 

Två byggnader kommer att ligga inom 25 
m från nytt spår, och därmed inom zon för 
urspårningsrisk. En av dessa, Syrsan 1, kommer 
att lösas in. Den andra byggnaden, Syrsan 2, är 
lokaliserad strax intill där ny sträckning för 
Västra stambanan kommer att starta från spår 
i befintligt läge, och har därför ett oförändrat 
avstånd till spår.

En byggnad kommer att ligga ca 40 m från spår. 

Figur 8 Spårnära fastigheter
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På sträckan finns en växel och det är främst 
där som urspårningsrisken blir lite högre, 
och därmed även en högre risk för farligt 
godsolycka. Den byggnad som ligger ca 40 m 
från spår är också den byggnad som ligger i 
höjd med växelläget. 

Risken för de byggnader som ligger mer än 50 
m från närmsta spår, med avseende på farligt 
godsolyckor, bedöms vara tolerabla. 

Risker med hanteringen av farligt gods inom 
rangerbangården förändras inte jämfört med 
nuläget, då avstånden mellan rangerbangård 
och bebyggelse kommer att vara oförändrat.

Hänsyn till grundvattentäkt
Tidigare utredningar har visat på att de täta 
jordarna ger förutsättningar att hinna gräva 
bort föroreningar vid ett eventuellt utsläpp. 
Dessa förutsättningar gäller ett långt större 
avstånd från spårområdet än de ca 10 m som 
Västra stambanan kommer att flyttas, varvid 
det bedöms gälla även för Västra stambanans 
nya läge. 

Risken för upphinnandeolyckor kvarstår, men 
förenklat kan det antas att krockhastigheterna 
då halveras med minskade konsekvenser som 

följd. Kraften i en kollision har stor betydelse 
för om vagnar/behållare, med t.ex. farligt 
gods, ska skadas så mycket att läckage sker. 
Sammanfattningsvis antas därför risken för 
allvarlig kollision minska och därmed även 
risken för utsläpp till följd av olycka.

Säkerheten inom järnvägen är generellt 
hög och ett nytt dubbelspår på Godsstråket 
ger sammantaget positiva konsekvenser 
i utbyggnadsalternativet jämfört med 
nollalternativet. De främsta riskerna i 
driftskedet bedöms vara olyckor med farligt 
gods i närheten av bebyggt område. 

Nollalternativet
I nollalternativet sker ingen förändring av 
trafiken jämfört med nuläget. Ett enkelspårigt 
Godsstråk betyder dock att risken för kollision 
mellan mötande tåg kvarstår.

6.4.4 Förslag till åtgärder

För byggnader inom 25 m utmed 
järnvägsplanens sträcka som inte ändrar läge, 
kommer risken för bl.a. urspårning att vara 
fortsätt hög. Den åtgärd som rekommenderas 
är att bullerskyddsskärm för dessa sträckor 
utförs täta mot mark och med förstärkt 

brandskydd i form av svårbrännbara material. 

Skyddsräcken kommer att uppföras:

•   för fordon vid vändplats till serviceväg i  
 närheten av teknikhus 015.

•   för fordonstrafik mellan Västra   
 Storgatan och Järnvägen.

•   för att fordon till kontrolltornet ej ska   
 kunna köra in på järnvägen    
 (Godsstråket). 

•   i form av ett rörräcke mellan gångbana  
 och körbana (Älbergsvägen). 

•   för fordon vid vändplats till serviceväg  
 till signalkiosk 034.

6.5 Luftkvalitet och klimat 

6.5.1 Bedömningsgrunder

Bedömning med avseende på luftkvalitet 
och klimat i driftskedet har genomförts med 
utgångspunkt från miljökvalitetsnormerna 
för luft enligt luftkvalitetsförordning (SFS 
2010:477). Klimatstrategi för Hallsbergs 
kommun 2005 och Hallsbergs kommuns 
översiktsplan från 2011 har även verkat som 
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Stora negativa konsekvenser Luftkvalitet och klimat påverkas negativt i stor om-
fattning och/eller under en bestående tid

Måttliga negativa konsekvenser Påverkan i mindre omfattning, under en begränsad 
tidsperiod

Små negativa konsekvenser Ej obetydlig påverkan, men behöver ej innebära be-
stående skador 

Positiva konsekvenser Positiv påverkan på luftkvalitet och klimat

underlag till konsekvensbedömningen. Då 
kommunens klimatstrategi utgavs år 2005 kan 
detta innebära en viss osäkerhet med avseende 
på angivna utsläppsnivåer. Vidare, har IVL 
Svenska Miljöinstitutets AB:s luftmätningar av 
kvävedioxid, partiklar och lättflyktiga kolväten 
under perioden 2001/2002 i Hallsberg 
beaktats för bedömningen av luftkvaliteten i 
utredningsområdet. 

För miljökvalitetsnormerna avseende luft 
gäller luftkvalitetsförordningen och innebär 
begränsningar för bl.a. halter av vissa 
ämnen i luften. Miljökvalitetsnormerna för 
luftkvalitet föreskriver vilka föroreningsnivåer 
som människor eller miljö kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse. För 
närvarande finns miljökvalitetsnormer 
gällande utomhusluft för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel 
och bly. Järnvägstrafiken berörs främst av 
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).

För att skydda människors hälsa får, enligt 18 § 
punkt 1 och punkt 2 i luftkvalitetsförordningen, 
partiklar (PM10) förekomma i utomhusluft 
med mer än i genomsnitt 50 ug/m3 luft 

under ett dygn (dygnsmedelvärde) samt med 
mer än 40 ug/m3 luft under ett kalenderår 
(årsmedelvärde). Dygnsmedelvärdet får enligt 
luftförordningen inte överskrida 50 ug/m3 luft 
mer än  35 gånger per kalenderår.

Sammantaget har följande bedömningsskala 
använts för luftkvalitet och klimat.
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6.5.2 Förutsättningar 

Utsläpp av luftföroreningar utgör ett 
betydande miljöproblem idag, där vägtrafiken 
och energisektorn står för de största källorna. 
Globalt sett yttrar sig utsläppen i form av 
påverkan på klimat och ozonskikt, regionalt i 
form av försurning och övergödning och lokalt 
i form av påverkan på människors hälsa. 

Enligt luftmätningar, som genomfördes 
under perioden 13 oktober 2001 till 15 april 
2002 av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 
på uppdrag och i samarbete med Örebro 
läns luftförbund, underskred Hallsberg 
kommun det årsmedelvärde som anges i 
miljökvalitetsnormerna avseende PM10. Under 
perioden överskreds dygnsmedelvärdet i 
kommunen för PM10 endast under 3 dagar. 

På rangerbangården sker idag en omfattande 
omlastning av gods mellan lastbil och tåg, vilket 
innebär betydande utsläpp från lastbilstrafik 
i kommunen. En ökad andel transporter på 
järnvägen leder dock totalt sett till minskade 
utsläpp av växthusgaser (Hallsberg kommun, 
2005).  

Järnvägstrafiken på Godsstråket är elektrifierad 

och ger därmed inte direkt upphov till avgaser 
(Trafikverket, 2012-04-27). Järnvägstrafik 
står för mindre än 1 % av transportsektorns 
samlade utsläpp av koldioxid, kolmonoxid 
och kväveoxider. Under senare år har det 
dock fastslagits att järnvägstrafiken ger 
upphov till partikelspridning, som i huvudsak 
bedöms uppstå vid slitage av bromsar, hjul, 
räls och kontaktledningar. Partikelspridning 
från järnvägar har främst uppmärksammats 
i tunnelmiljöer och stationsutrymmen 
med begränsad luftomsättning. I Hallsberg 
förekommer problem med partikelspridning 
pga. inbromsning. Befintligt bullerskydd i 
Hallsberg är utformat för att avhjälpa detta 
problem. Antalet inbromsningar har också 
minskat under senare år. 

Diesellok används på rangerbangården i 
Hallsberg, vilket ger upphov till utsläpp av 
växthusgaser, framförallt koldioxidutsläpp, 
men även utsläpp av exempelvis kolmonoxid 
och partiklar (TransportForsK AB, 2010).

Enligt Hallsberg kommuns översiktsplan från 
2011 har det vid onormala nederbördsmängder 
förekommit översvämning i Hallsbergs 
kommun. Högvattenobservationen 
dokumenterades 1960 och rör framförallt 

området söder om Rösättersbäcken samt 
områdena vid sjöarna Tisaren och Sottern 
(Hallsberg kommun, 2011). 

6.5.3 Miljökonsekvenser

Utbyggnadsalternativ
Den ökade kapaciteten på Godsstråket innebär 
att fler transporter kan flyttas från väg till 
järnväg, vilket bedöms bidra till minskade 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. Järnvägens 
direkta påverkan på luftkvaliteten bedöms som 
liten, då den är baserad på elkraft.

Kapacitetsförstärkningen innebär inte att 
kapaciteten på rangeringen ökar, varav 
en ökning av antalet diesellok till följd av 
utbyggnaden bedöms bli försumbar.  

Problem med partikelspridning från 
järnvägstrafiken bedöms bli försumbar, då 
det inom utredningsområdet inte finns 
några tunnlar eller stationsutrymmen med 
begränsad luftomsättning. Partikelspridning 
pga. inbromsning av tåg är fortfarande ett 
problem i Hallsberg, det behandlas däremot 
inte inom ramen för detta projekt då antalet 
inbromsningar inte ökar på den berörda 
sträckan. 
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Det pågår i dagsläget en bedömning av bl.a. 
översvämningsrisker i Hallsbergs kommun, 
men då banområdet inte ligger söder om 
Rösättersbäcken och i direkt anslutning till 
någon större ytvattenförekomst bedöms det 
inte förekomma någon risk för översvämning i 
banområdet. 

Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet 
bidra till positiva konsekvenser för 
luftkvalitet och klimat. 

Nollalternativ
I nollalternativet bedöms situationen generellt 
vara som i dagsläget, med undantag för 
den förväntade ökningen av biltransporter 
och godstransporter på väg. Tåg är ur 
luftkvalitetssynpunkt ett bra transportmedel. 
Överföring av transporter från andra trafikslag 
till tåg minskar generellt utsläppen av 
luftföroreningar. 

6.5.4 Förslag till åtgärder 

Inga åtgärder anses nödvändiga till följd av 
utbyggnaden.
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7 Miljökonsekvenser   
 byggskedet

7.1 Vatten

7.1.1 Förutsättningar

Angående om dispens är aktuellt att söka 
för schaktning under byggtiden så se utdrag 
ur gällande vattenskyddsföreskrifter nedan 
(Länsstyrelsen Örebro län, 1980). 

7.1.2 Miljökonsekvenser

I byggskedet kommer schaktning 
och viss länshållning att utföras för 
grundläggningsarbetena. Anläggningsarbeten 
som utförs för det nya spåret kommer 
egentligen inte att innebära några påtagliga 
risker för grundvattenförhållandena eller 
grundvattenresurserna i området. Det är 
relativt begränsade schaktdjup för den 
nya järnvägsbron vid Älbergsvägen och en 
begränsad grundvattensänkning på ca 1,5 m 
kommer att erfordras lokalt vid schakten för 
brogrundläggningen. Jordlagren i området 
är relativt täta och grundvattentillgången är 
mycket begränsad vid broläget. Detta innebär 
att enbart små vattenvolymer kommer att 
pumpas och grundvattensänkningen kommer 
att vara mycket begränsad (mindre än 5 m ut 
från schaktkanten). 

Grundvattenytan är vid broläget mellan 
+62 och +63 vilket är 8-12 m högre än 
grundvattennivån i grundvattenresursen 
i Hallsberg. Det innebär att 
grundvattensänkningen inte på något sätt kan 
påverka grundvattenresursen i Hallsberg. Det 
medför enbart en lokal avsänkning. 

Övriga arbeten innebär begränsad schakt och 
risken för miljöskador beror egentligen på att 
fler entreprenadmaskiner än normalt kommer 
att finnas inom bangårdsområdet. Tankning, 
underhåll och tvätt av arbetsmaskiner och 
fordon innebär en risk för utsläpp av diesel 
och olja vid spill och läckage. Genom att 
ställa miljökrav på arbetsfordon och anvisa 
uppställningsplatser för entreprenadmaskiner 
och fordon kan riskerna för 
grundvattenresurserna i området minimeras. 
Skulle ändå utsläpp inträffa finns det god tid 
att sanera utsläppen lokalt, genom urgrävning 
eventuellt kompletterat med pumpning.

Det finns inga grundvattenintressen, 
allmänna eller enskilda som kan påverkas 
av den lokala grundvattensänkningen 
för brogrundläggningen. Älbergsvägen 
ligger på gränsen till inre skyddszon för 
vattenskyddsområdet. Utifrån nuvarande 
schaktdjup och grundvattenmätningar 
är bedömningen att dispens från 
vattenskyddsföreskrifterna inte behöver sökas 
för schaktning. 

Risken för påverkan på ytvatten och 
grundvatten under byggskedet bedöms 
sammantaget ge små negativa konsekvenser.
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7.1.3 Förslag till åtgärder 

Arbetena i samband med att Rösättersbäcken 
kulverteras och befintliga trummor förlängs 
bör om möjligt utföras när dikena är torra.

Uppmärksamhet och försiktighet bör iakttas 
när det gäller konstaterade markföroreningar 
och hanteringen av länsvatten. Hanteringen av 
länsvattnet bör ske i samråd med Länsstyrelsen 
i Örebro län och Hallsbergs kommun.  

För att undvika skador som orsakas av 
utsläpp (oljor, drivmedel etc.) ställs krav 
på att entreprenören har tillgång till 
saneringsutrustning samt att utrustning för 
att förhindra spridning till vattenområden i 
anslutning till arbetsområdet. Krav ställs på 
entreprenören att använda hydrauloljor av 
biologiskt nedbrytbar sort vid arbete i vatten.

7.2 Buller och vibrationer

Bullret från en arbetsplats beror främst på vilka 
arbeten som ska utföras och vilka maskintyper 
som kommer att användas. Hur arbetsplatsen 
planeras, t.ex. hur maskinerna ställs upp och 
skärmas av, transportvägar för bortforsling 
av schakt- och sprängmassor och tillförsel 

av olika byggnadsmaterial har också stor 
betydelse. Bullret varierar under olika skeden 
i arbetet. Särskilt under sprängnings- och 
grundläggningsarbeten blir bullret så starkt att 
det ofta orsakar påtagliga störningar bland dem 
som bor nära byggplatsen (Naturvårdsverket, 
2012).

Vibrationsstörningar från byggaktiviteter kan 
komma från pålning, spontning, packning, 
sprängningsarbeten samt tung trafik i 
byggområdet. Typ av mark påverkar också 
möjligheten för vibrationer att spridas.

7.2.1 Bedömningsgrunder

Följande riktvärden bör tillämpas vid 
bedömning av bullerbegränsning vid 
byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå 
är angivna som frifältsvärden under dag, 
kväll respektive natt. För permanentbostäder, 
fritidshus och vårdlokaler anges även ett 
värde för maximal ljudnivå nattetid. I de fall 
verksamhet endast pågår en del av en period 
bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för 
den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. 
under en sekvens/cykel för byggaktiviteter 
med intermittent buller (pålning, spontning, 
borrning etc.). För verksamhet med begränsad 

varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning 
och pålning, bör 5 dB(A) högre värden kunna 
tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 
5 minuter per timme, bör upp till 10 dB(A) 
högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock 
inte gälla kvälls- och nattetid. Information 
till de kringboende bör alltid ske om arbetet 
förväntas ge högre bullernivåer än vad som 
angetts i tabell 3 (Naturvårdsverket, 2012). 

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verk-
samhet med krav på stadigvarande koncentration eller 
behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor 
(Naturvårdsverket, 2012).

Tabell 3 Riktvärden för buller från byggplatser
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För vibrationer finns inga riktvärden för 
byggskedet. 

7.2.2 Miljökonsekvenser

Buller och vibrationer kommer att förekomma 
i högre grad under byggtiden än för driftskedet. 
Under byggskedet kommer transporter 
till och från området att öka. Spontning 
vid Älbergsbron kan orsaka vibrationer. 
Valet av grävpålar respektive stålpålar för 
bullerskyddsskärmar kommer att påverka 
bullernivåerna. Lerjorden i utredningsområdet 
innebär att vibrationer kan spridas odämpat 
genom marken och orsaka störningar hos de 
boende.

Då arbetena är under en begränsad tid anses de 
överlag ge små negativa konsekvenser.

7.2.3 Förslag till åtgärder 

Byggverksamhet bör planeras så att 
bullerstörning till omgivningen begränsas 
genom att verksamheten så långt möjligt 
förläggs till mindre störningskänslig tid. Då 
verksamhet under kvällstid, lördagar, söndagar 
och helgdagar medför större störning i 
områden med boende bör, förutom att ett lägre 

riktvärde tillämpas under dessa tider, även en 
lämplig begränsning av verksamhetstiden gälla. 

Risk för överskridande av angivna riktvärden 
för buller bör anses som ett skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Såväl åtgärder på arbetsmaskiner/
redskap som arbetsutformning bör övervägas. 
Åtgärder vid byggplatsen bör kunna avse 
anläggande av ljuddämpande skärmar eller 
vallar. 

I samband med framtagning av bygghandling 
bör ett kontrollprogram upprättas för 
uppföljning av vibrationer och stomljud under 
byggtiden.

7.3 Risk och säkerhet  

7.3.1 Miljökonsekvenser

Kemikalieutsläpp och liknande hör oftast 
samman med oönskade händelser som en 
trafikolycka, brand eller sabotage. Det finns 
risk för oönskade händelser främst i områden 
för uppställning av fordon, material, farligt 
gods etc., samt vid vägar och spår där farligt 
gods transporteras eller hanteras. 

I byggskedet kommer olika spår inom 
rangerbangården att stängas av i etapper, i takt 
med att de olika delsträckorna färdigställs. I 
samband med detta kommer spår 106 att få ta 
en ökad trafikmängd. En högre koncentration 
av trafikering medför en ökad risk för olyckor.

En koncentration av trafik på vissa enskilda 
spår ger där en ökad risk för olyckor med 
farligt gods och därmed risk för påverkan på 
grundvattentäkten. I likhet med situationen 
i driftskedet är marken sådan att tid finns att 
gräva ur förorenad mark innan grundvattnet 
påverkas. I byggskedet finns dessutom 
sannolikt grävmaskiner tillgängliga inom 
nära avstånd, vilket ger möjlighet till snabba 
miljöinsatser.

Älbergsvägen kommer under byggtiden att 
stängas av under en period, vilket medför att 
möjlighet att korsa spårområdet väster om 
Samzeliibron kommer att förflyttas från ca 2,6 
km till ca 5,2 km, där riksväg 50 korsar Västra 
stambanan. Det får i huvudsak betydelse för 
eventuella räddningstjänstutryckningar.

Vid väg- och järnvägsarbeten där trafiken 
hålls igång, är risken för påkörning stor. 
Arbetsmiljörisker för egen personal förutsätts 
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entreprenören att hantera enligt gällande lagar. 

Den samlade bedömningen av riskerna i 
byggskedet är att de ger måttliga negativa 
konsekvenser, men dessa kan begränsas 
till små negativa konsekvenser under 
förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas.

7.3.2 Förslag till åtgärder

Under byggtiden ska hastigheten på tåg och för 
vägtrafik anpassas efter byggnadsförhållandena.

Under avstängningen av Älbergsvägen är det 
främst Räddningstjänstens framkomlighet 
som kan vara kritisk. Samråd sker med 
Räddningstjänsten huruvida de kan lösa det 
med egna, förnyade insatsplaner eller om 
alternativ färdväg behöver möjliggöras. 

7.4 Luftkvalitet och klimat 

7.4.1 Bedömningsgrunder

Miljökvalitetsnormerna enligt 
luftkvalitetsförordningen avser utomhusluften 
med undantag av arbetsplatser samt 
vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. 
Inga särskilda föreskrifter eller riktvärden 
finns därmed för luftföroreningar från 

byggarbetsplatser, bortsett från de allmänna 
hänsynsreglerna som anges i 2 kap. miljöbalken.

För övriga förutsättningar luftkvalitet och 
klimat samt bedömningsskala, se avsnittet om 
Luftkvalitet och klimat under driftskedet. 

7.4.2 Miljökonsekvenser

Under byggskedet kommer ett ökat antal 
transporter att ske i området. Detta kan lokalt 
resultera i ökade utsläpp av luftföroreningar 
och damning, vilket kan leda till besvär för 
framförallt kringboende. Under framförallt 
torra väderförhållanden kan även 
schaktarbeten och massupplag orsaka damning. 
Känsliga områden är t.ex. bostäder med 
utemiljöer. 

Anläggningstrafiken sker bl.a. med tunga 
fordon med dieselmotorer. Ämnen som 
direkt kan förknippas med tunga fordon är 
kväveoxider och partiklar. Utsläppen kommer 
i projektet att ske under en begränsad tid. 
Konsekvenserna av tillfälliga luftföroreningar 
är inte lika betydande som vid permanent 
exponering. Sammantaget bedöms därför 
luftkvalitet och klimat under byggskedet att ge 
små negativa konsekvenser då de negativa 

konsekvenser som uppstår endast pågår under 
en begränsad tid. 

7.4.3 Förslag till åtgärder

Möjligheten att styra transporter för att 
begränsa dessa i anslutning till bostäder 
studeras i bygghandlingsskedet.

Vid arbetsmoment där risk för damning finns 
bör våthållning ske vid torr väderlek.

I kontrollprogram för byggskedet kommer 
ytterligare åtgärder att anges. Exempelvis bör 
det i kontrollprogrammet anges detaljerade 
krav på arbetsfordon.

7.5 Hushållning med naturresurser och  
 materialhantering 

7.5.1 Bedömningsgrunder 

Bedömning med avseende på hushållning 
med naturresurser och materialhantering i 
byggskedet har genomförts med utgångspunkt 
från de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken. 

Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som 
bedriver en verksamhet hushålla med råvaror 
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och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. Hushållning 
med naturresurser är därför viktigt vid 
materialhantering för att minimera 
miljöpåverkan, både lokalt och regionalt/
nationellt. Lokalt kan det handla om hantering 
av material i form av schaktning. Regionalt/
nationellt behov av material som kräver 
transporter då produktionen sker på annan 
ort. Transporterna påverkar klimatet i form av 
utsläpp av klimatpåverkande gaser, men även 
lokalt i form av buller. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark samt Trafikverkets generella 
avgränsningsvärden för förorenade massor har 
beaktats vid hantering av uppkomna massor 
inom området. Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark är framtagna 
för att bedöma de hälso- och miljömässiga 
riskerna av miljöföroreningsinnehåll beroende 
på markanvändning. Trafikverkets  generella 
avgränsningsvärden för förorenade massor 
utgör riktlinjer för hantering av jordmassor. 
Det är jordmassornas föroreningsnivå som 
styr omhändertagandet och möjligheten till 
användning av jordmassorna.

7.5.2 Förutsättningar 

Dubbelspårsutbyggnaden omfattar både 
anläggande av nytt spår och rivning av 
installationer inom den befintliga spårsträckan 
och bangården. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
genomfördes under 2011/2012 – se tidigare 
kapitel för resultat – där miljöföroreningar 
påträffades inom utredningsområdet. Inom 
utredningsområdet finns installationer så 
som kontaktledningsstolpar, växlar, slipers 
och kablage som måste hanteras korrekt med 
avseende på innehåll av ämnen t.ex. bly, PAH 
och oljor. 

Massor som genereras vid arbeten inom 
järnvägsområden klassas oftast som avfall, 
ibland även som farligt avfall.  

7.5.3 Miljökonsekvenser 

Massbalansen för projektet visar att det 
kommer uppstå ett överskott av massa om  
ca 50 000 m3. Överskottet av massor innebär 
att massor behöver transporteras bort. Det är 
i dagsläget oklart om befintlig makadam går 
att återanvända som ny makadam. Det beror 
på kornfördelningskurvan, förmodligen går 

den att använda som jordfyllning. Materialet 
som uppkommer inom projektet kommer 
så långt som möjligt, miljömässigt och 
tekniskt, att återanvändas för att hushålla med 
naturresurser och begränsa transporter. 

Då  en bullerskyddsvall kommer att byggas så 
är ambitionen att massor under MKM, efter 
tillstånd från tillsynsmyndigheten, ska kunna 
återvinnas inom projektet. 

7.5.4 Förslag till åtgärder 

Tillsynsmyndigheten ska underrättas om 
de markföroreningar som påträffats och ett 
kontrollprogram bör tas fram inför planerade 
arbeten. 

En masshanteringsplan bör tas fram som utgör 
underlag för hanteringen av jordmassorna. Vid 
hantering och användning av massor inom 
projektet måste hänsyn tas till att anläggningen 
ligger inom den inre skyddszonen för 
Hallsbergs vattenskyddsområde. Materialet 
som uppkommer inom projektet bör 
så långt som möjligt, miljömässigt och 
tekniskt, återanvändas för att hushålla med 
naturresurser och begränsa transporter.
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8 Samlad bedömning 

8.1 Driftskedet

Området för järnvägsplanen utgörs i huvudsak 
av järnvägsverksamhet samt området kring 
bangården domineras av industri- och 
bostadsbebyggelse. Frånsett Godstråket, 
som är ett riksintresse, så berörs inga andra 
riksintressen av projektet. Järnvägen går 
genom ett tätbebyggt område, varför fokus på 
åtgärder i projektet hamnar på miljöaspekterna 
buller och vibrationer. Riktvärdena för buller 
enligt proposition 1996/97:53 klaras inte vid 
den planerade bebyggelsen utan att åtgärder 
vidtas. Nya bullerskyddsåtgärder såsom 
bullerskyddsskärmskärm, bullerskyddsvall 
samt fastighetsnära åtgärder kommer att 
uppföras som miljöförebyggande åtgärder. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet 
med föreslagna åtgärder innebära positiva 
konsekvenser för bullersituationen längs den 
studerade sträckan då riktvärdet 45 dB(A) 
maximalnivå inomhus nattetid kommer att 
innehållas för huvuddelen av den berörda 
bebyggelsen. Tre bostadshus utav 88 bedöms 
få vibrationsnivåer överstigande 1,0 mm/s vägd 

RMS, högsta acceptabla värde vid väsentlig 
ombyggnad av bana. Av dessa är två bekräftade 
med komfortmätning. Sammantaget bedöms 
utbyggnaden medföra oförändrad påverkan 
jämfört med nollalternativet. 

Utöver buller och vibrationer är vattenfrågor 
och masshantering viktiga aspekter. 
Rösättersbäcken kommer att behöva 
kulverteras på en sträcka om ca 125 m. 
Utredningsområdet ligger inom skyddszonen 
till Hallsbergs vattenskyddsområde, vilket 
har beaktats i denna miljöbeskrivning. 
Det kommer inte att förekomma 
några förändringar ur flödessynpunkt, 
grundvattensänkning, omledning etc. 
som påverkar grundvattenbildning eller 
grundvattenförhållandena i området. Detta 
innebär inga förändrade förhållanden 
med avseende på nuvarande pumpning 
vid Älbergsvägen. Sammantaget bedöms 
utbyggnadsalternativet medföra negativa 
konsekvenser med avseende på mark, 
grund- och ytvatten. Tillsynsmyndigheten 
ska underrättas om markföroreningar som 
påträffas enligt 10 kap. miljöbalken. Massorna 
måste hanteras utefter sitt eventuella 
föroreningsinnehåll, vilka kontrolleras under 

byggtiden. 

Säkerheten inom järnvägen är generellt hög. 
De främsta riskerna under driftskedet bedöms 
vara olyckor med farligt gods i närheten 
av bebyggt område. Sammantaget medför 
utbyggnaden positiva konsekvenser med 
avseende på risk och säkerhet. Den åtgärd som 
rekommenderas är att bullerskyddsskärm, för 
dessa sträckor, utförs täta mot mark och med 
förstärkt brandskydd i form av svårbrännbara 
material.

Den ökade kapaciteten på Godsstråket innebär 
att fler transporter kan flyttas från väg till 
järnväg, vilket bedöms bidra till minskade 
utsläpp av klimatpåverkande gaser och positiva 
konsekvenser med avseende på luftkvalitet och 
klimat. 
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Negativ konsekvens för utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet
Ingen förändring för utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet
Positiv konsekvens för utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet

Miljöaspekt Bedömd konsekvens för utbyggnadsalternativet i 
jämförelse med nollalternativet under förutsättning 
att föreslagna åtgärder vidtas

Mark, yt- och grundvatten -
Buller +
Vibrationer 0
Risk och säkerhet +
Luftkvalitet och klimat +

Bedömningsskala 

Under förutsättning att föreslagna åtgärder vid-
tas kommer följande bedömda konsekvenser att 
uppstå för driftskedet. 

8.2 Byggskedet

I byggskedet är jämförelse med nollalternativet 
inte aktuellt då det inte förekommer ett 
byggskede om inte projektet genomförs.

I byggskedet kommer olika spår inom 
rangerbangården att stängas av i etapper, i 
takt med att de olika delsträckorna färdigställs. 
Älbergsvägen kommer att stängas av en period 
under byggtiden. 

Schaktning och viss länshållning 
kommer under byggskedet att utföras för 
grundläggningsarbetena. Det är relativt 
begränsade schaktdjup generellt över 
utredningsområdet, även för nya järnvägsbron 
vid Älbergsvägen. 

För att minimera risken för skador på 
grundvattnet så rekommenderas att 
arbetena i samband med kulverteringen av 
Rösättersbäcken sker när dikena är torra om 
så är möjligt. Vatten får sammantaget små 
negativa konsekvenser under byggtiden pga. 
det relativt ytliga schaktdjupet och under 
förutsättning att krav på arbetsfordon och 
uppställningsplatser följs. Hanteringen av 
länshållningsvatten ska ske i samråd med 
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Hallsbergs kommun och Länsstyrelsen i 
Örebro län.

Tankning, underhåll och tvätt av 
arbetsmaskiner och fordon innebär även en 
risk för utsläpp av diesel och olja vid spill 
och läckage. Genom att ställa miljökrav på 
arbetsfordon och anvisa uppställningsplatser 
för entreprenadmaskiner och fordon kan 
riskerna för grundvattenresurserna i området 
minimeras. Krav ställs på entreprenören att 
använda hydrauloljor av biologiskt nedbrytbar 
sort vid arbete i vatten. 

Buller och vibrationer kommer att förekomma 
i högre grad under byggtiden än för driftskedet. 
Då dessa är under en begränsad tid anses de 
överlag ge små negativa konsekvenser. 

Risk och säkerhet anses medföra måttligt 
negativa konsekvenser under byggtiden, 
men dessa kan begränsas till små negativa 
konsekvenser under förutsättning att 
föreslagna åtgärder vidtas. Föreslagna 
åtgärder som behöver vidtas då är att 
hastigheterna på tåg och vägtrafik 
anpassas till byggnadsförhållandena för att 
minska olycksrisken då ett spår får högre 
koncentration av trafik under en viss tid. 

Avseende den tillfälliga avstängningen av 
Älbergsvägen är det främst Räddningstjänstens 
framkomlighet som kan vara kritisk. Samråd 
bör ske med Räddningstjänsten huruvida de 
kan lösa det med egna, förnyade insatsplaner 
eller om alternativ färdväg behöver 
möjliggöras. 

Under byggskedet kommer ett ökat antal 
transporter att ske till och från området. 
Detta kan lokalt resultera i ökade utsläpp 
av luftföroreningar och damning, vilket 
kan leda till besvär för kringboende. Under 
framförallt torra väderförhållanden kan 
även schaktarbeten och massupplag orsaka 
damning. Möjligheten att styra transporter för 
att begränsa dessa i anslutning till bostäder bör 
studeras i nästa skede. Vid arbetsmoment där 
risk för damning finns bör våthållning ske vid 
torr väderlek. I kontrollprogram för byggskedet 
bör detaljerade krav på arbetsfordon anges. 

En biotopskyddad allé vid Parallellgatan berörs 
under byggskedet, då intilliggande yta ska 
användas som upplag och/eller etableringsyta. 
Innan området tas i bruk ska träden inhägnas 
och området får inte beträdas under 
entreprenadtiden. Inhägnaden innefattar 
trädens kronor så att rötterna inte tar skada. 

Ingen dispensansökan krävs med avseende på 
allén.

Massbalansen för projektet visar att det 
kommer uppstå ett överskott av massa. 
Överskottet av massor innebär att massor 
behöver transporteras bort eller återanvändas 
inom projektet om tillsynsmyndigheten 
tillåter det för den föroreningsgrad de aktuella 
massorna har. Övrigt material som uppkommer 
inom projektet kommer så långt som möjligt, 
miljömässigt och tekniskt, att återanvändas 
inom projektet eller i liknande projekt. En 
masshanteringsplan bör tas fram som utgör 
underlag till hanteringen av jordmassorna. 

8.3 Avstämning mot miljömål 

Av de 16 miljökvalitetsmålen, bedöms 
7 vara relevanta att stämma av mot 
i projektet. Nedan följer en kort 
beskrivning av miljökvalitetsmålen och 
dubbelspårsutbyggnadens påverkan på dessa. 
En avstämning mot aktuella regionala miljömål 
görs även där så är relevant. Citat är hämtade 
från Miljömålsportalen, 2012-05-09.

De regionala miljömålen överensstämmer 
i huvudsak med de nationella 
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miljökvalitetsmålen, varav dessa inte 
beskrivs mer i detalj. I Hallsberg kommuns 
översiktsplan från 2011 anges att kommunen 
har valt att ställa sig bakom de regionala 
miljömålen och upprättar i dagsläget lokala 
miljömål och handlingsplaner för att stödja 
arbetet med de regionala och nationella målen. 
Inga lokala miljömål beaktas därmed i avsnittet. 

Begränsad klimatpåverkan
Miljömålet innebär att ”halten av växthusgaser 
i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig”.

I Miljömål Örebro län 2005-2010 anges att år 
2010 ska utsläppen av växthusgaser i Örebro 
län ha minskat med 5 % från 2000 års nivå. I 
remissversionen Energi- och klimatprogram 
för Örebro län 2013-2016, föreslås ett nytt 
regionalt mål för utsläpp av växthusgaser. 
Målet innebär att år 2020 ska utsläppen av 
växthusgaser i Örebro län minskat med mer än 
25 % från 2005. 

Möjligheten att nå måluppfyllelse ökar i 
samband med utredningsalternativet jämfört 

med nollalternativet då en överföring av 
transporter från väg till järnväg generellt sett 
minskar utsläppen av växthusgaser.

Frisk luft
I miljömålet anges att ”luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas”.

I likhet med miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan, ökar möjligheten att uppfylla 
även detta miljömål i utredningsalternativet 
jämfört med nollalternativet, eftersom fler 
transporter på järnväg och färre transporter på 
väg genererar i ett större perspektiv minskade 
utsläpp av luftföroreningar.

Levande sjöar och vattendrag
Miljömålet innebär att ”sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas”. 

Utredningsalternativet kan medföra viss 
påverkan på Rösättersbäcken. När nödvändiga 

skyddsåtgärder vidtagits bedöms dock inte 
utredningsalternativet stå i konflikt med 
gällande miljömål.

Giftfri miljö
Miljömålet strävar mot att ”förekomsten 
av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar”.

Markföroreningar identifieras inom 
utredningsområdet och med nödvändiga 
skyddsåtgärder bedöms utredningsalternativet 
inte stå i konflikt med gällande miljömål. 

Grundvatten av god kvalitet
Miljömålet innebär att ”grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag”

Grundvattennivåer kommer att ställas i 
relation till schaktnivåer under byggtiden. I 
det fall påverkan kommer ske på Hallsbergs 
skyddsvattentäkt så kommer åtgärder att 
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vidtas så att ingen konflikt sker med gällande 
miljömål. 

God bebyggd miljö
Miljömålet anger att ”städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas”.

Planerade skyddsåtgärder i projektet för 
bl.a. buller samt en utbyggnad av järnvägen, 
som skapar förutsättningar för ett ökat 
kollektivt resande, möjliggör en bedömning 
att utredningsalternativet jämfört med 
nollalternativet medverkar till en utveckling 
mot en uppfyllelse av miljömålet. 

8.4 Miljöbalkens allmänna    
 hänsynsregler 

De allmänna hänsynsreglerna anges i 2 kap. 
miljöbalken. 

1 § Bevisbörderegeln
Bevisbörderegeln innebär att ”alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa att de 
förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas”.

Denna miljöbeskrivning är en del av 
bevisbörderegeln och ska visa på att det 
föreslagna projektet följer de lagar och regler 
som finns för miljön.

2 § Kunskapskravet
I kunskapskravet anges att ”alla som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet”.

Under planprocessen inhämtas underlag 
från olika myndigheter samt tidigare 
utredningar från området beaktas. För att öka 
kunskapen om området har en miljöteknisk 
markundersökning, vibrationsutredning, 
grundvattenmätningar samt en bullerutredning 
utförts. Samråd har hållits med allmänheten 
och berörda myndigheter för att ytterligare öka 
kunskapen om utredningsområdet. 

3 § Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen medför att ”alla 
som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart 
det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön”.

I miljöbeskrivningen redovisas i de fall det 
anses motiverat förslag på skyddsåtgärder för 
att mildra intrång och olägenhet. 

4 § Produktvalsprincipen 
Produktvalsprincipen innebär att ”alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skall undvika att använda 
eller sälja sådana kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan befaras 
medföra risker för människors hälsa eller 
miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara 
mindre farliga”.

Alla kemikalier som används vid 
järnvägsbyggande ska vara godkända av 
Trafikverkets kemikalieråd. Miljökrav på 
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kemiska produkter och byggmaterial kommer 
att ställas i både projektering och byggskede. 
Val av produkter och metoder utifrån risker 
för människors hälsa och miljön kommer 
därmed att beaktas i kommande upphandling. 
Trafikverkets krav på material och varor bygger 
på en klassning enligt BASTA:s kriterier, som 
även används vid bedömning av kemiska 
produkter. BASTA står för Byggsektorns 
avveckling av farliga ämnen.

5 § Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Principen anger att ”alla som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 
hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna till återanvändning 
och återvinning. I första hand skall förnybara 
energikällor användas”.

I miljöbeskrivningen beaktas de konsekvenser 
som projektet bedöms medföra för miljön, 
boendemiljön och hushållning med 
naturresurser. Massor som uppkommer 
inom projektet kommer så långt som 
möjligt miljömässigt och tekniskt möjligt 
att återanvändas för att hushålla med 
naturresurser och begränsa transporter. Då 
järnvägsmarken klassas som ett mindre 
känsligt område (MKM) kan lätt förorenade 

massor återanvändas inom projektet istället 
för att läggas på deponi. Det är också positivt 
att återanvända lätt förorenade massor i 
jämförelse med att transportera nya massor 
till platsen, som sedan troligen blir förorenade 
då järnvägsverksamhet liksom många andra 
verksamheter i regel bidrar till en viss mängd 
föroreningar på lång sikt. 

6 § Lokaliseringsprincipen
Lokaliseringsprincipen innebär att ”för en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 
ett mark- eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön”.

Alternativa lokaliseringar har studerats innan 
aktuell lokalisering valdes.

7 § Skälighetsregeln
Regeln anger att hänsynsreglerna gäller 
i den utsträckning det inte kan anses 
vara orimligt att uppfylla dem. Vid en 
sådan bedömning ska särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaden av 
dessa. Miljökvalitetsnormer är en miniminivå, 

som måste beaktas vid tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna. 

I denna miljöbeskrivning redovisas vilka 
överväganden som har gjorts vid bl.a. 
lokaliseringen med hänsyn till miljö, teknik, 
ekonomi och samhällsplanering. Denna 
miljöbeskrivning kan därmed utgöra 
ett underlag för att bedöma nyttan av 
skyddsåtgärder. 

8.5 Miljökvalitetsnormer 

Av de miljökvalitetsnormer (MKN) som 
presenteras i avsnitt 3.3.3 bedöms tre av dessa 
vara relevanta att stämma av i projektet. Nedan 
följer en kort beskrivning av de berörda MKN 
samt hur projektet bedöms påverka dessa.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
De ämnen som regleras av MKN för 
utomhusluft är kvävedioxid och kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen,         
partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren,  
arsenik, kadmium, nickel och bly. 
Elektrifierade järnvägar berörs i huvudsak av 
MKN för partiklar (PM10 ), till följd av en viss 
spridning av partiklar från spår och spårfordon. 
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Generellt sett innebär en förflyttning av 
trafiken från väg till järnväg att uppfyllandet 
av MKN för luft underlättas. Byggskedet 
i projektet medför dock en ökad andel 
transporter till och från anläggningen, vilket 
genererar luftföroreningar. Transporterna i 
samband med byggnationen kommer dock 
endast förekomma under en kortare period, 
varav de inte bedöms medföra att MKN 
överskrids.  

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
MKN för ytvattenförekomster ska enligt 
vattenförvaltningsförordning (2004:660), 
4 kap. 2 § fastställas så att tillståndet i 
ytvattenförekomsterna inte försämras (det s.k. 
icke-försämringskravet). I normerna anges 
att ytvattenförekomsternas ekologiska status 
och kemiska status ska bibehållas god eller 
uppnå en god status till 2015, med undantag i 
form av en tidsfrist till den 22 december 2021 
för kraftigt modifierade ytvattenförekomster 
eller ytvattenförekomster som klassificerats 
till sämre än god ekologisk status. Tidsfrist 
till 2021 har även fastställts för ett eller 
flera ämnen som förorsakar sänkt kemisk 
ytvattenstatus. Vattenmyndigheterna har 
beslutat om mindre stränga krav med avseende 

på kvicksilver och kvicksilverföreningar, men 
det s.k. icke-försämringskravet kvarstår.

MKN för grundvattenförekomster ska enligt 
4 kap. 5 § vattenförvaltningsförordningen 
fastställas så att tillståndet i 
grundvattenförekomsterna inte 
försämras. I normerna anges att 
grundvattenförekomsternas kemiska status 
ska bibehållas god eller uppnå en god status 
2015, med undantag från de ämnen som 
förorsakar den otillfredsställande statusen. 
För dessa ämnen har det medgetts undantag 
för att uppnå en god kemisk status i form 
av en tidsfrist till den 22 december 2021. 
Grundvattenförekomsternas kvantitativa status 
ska bibehållas god eller uppnå god status till år 
2015. 

För Ralaån, söder om utredningsområdet, 
finns MKN. Ralaån har dock i samråd med 
Länsstyrelsen i Örebro län 2012-03-01 ej 
bedömts påverkas av detta projekt. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller  
MKN för omgivningsbuller innebär att 
kommuner med fler än 100 000 invånare ska 
kartlägga bullernivåerna inom kommunen samt 
att Trafikverket ska kartlägga bullernivåerna 

från järnvägstrafik vid järnvägar som trafikeras 
med fler än 30 000 tåg per år. Hallsbergs 
kommun når inte upp till gränserna för att 
inkluderas i kartläggningarna och omfattas 
därmed inte av miljökvalitetsnormer för 
buller. Godsstråket uppnår dock gränserna 
och inkluderas därmed av MKN för 
omgivningsbuller. För trafikbuller finns även 
riktvärden för miljökvalitet som ska följas 
vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur. 

Inom projektet utförs en omfattande 
bullerutredning varpå projektet anses bidra till 
att MKN för omgivningsbuller uppfylls. 
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9 Fortsatt arbete 

9.1 Åtgärdsförslag och tillstånd

Miljöbeskrivningen ger förslag på åtgärder som 
kan utföras för att mildra miljökonsekvenser 
som planerade åtgärder kan ge upphov till. I 
vissa fall är åtgärderna ett krav för att gällande 
lagar och normer ska följas och i andra fall 
är åtgärderna en rekommendation för att 
förbättra miljön i anslutning till järnvägen. I 
planbeskrivningen fastslås vilka föreslagna 
åtgärder som kommer att utföras under 
järnvägsplanens genomförandetid och därmed 
ingå i det fortsatta projekteringsarbetet. 

De åtgärder som föreslås i miljöbeskrivningen 
är i sammandrag: 

• Bullerskyddsskärm och/eller   
bullerskyddsvall krävs som miljöskyddande 
åtgärd längs järnvägen inom Hallsberg. 
Den befintliga bullerskyddsskärmen som 
finns på den studerade sträckan i nuläget 
föreslås i projektet ersättas med en ny 
bullerskyddsskärm som blir 3 m över RÖK. 
Den nya bullerskyddsskärmen behöver 
dock flyttas ca 70 cm söderut jämfört 

med den befintliga skärmens läge. Vid 
bullerskyddsskärmens västra ände föreslås 
även att en bullerskyddsvall upprättas fram 
till strax väster om Furuvägen. Den nya 
bullerskyddsskärmen och bullerskyddsvallen 
kommer i förslaget att gå omlott ca 35 m, med 
syfte att säkerställa bullerskyddseffekten. 
Från strax väster om Furuvägen föreslås 
sedan att bullerskyddsvallen kompletteras 
med en bullerskyddsskärm på toppen för 
bästa bullerskyddseffekt. Därefter föreslås 
en ny bullerskyddsskärm fram till Åsvägen. 
Fastighetsnära åtgärder i form av fönster
åtgärder krävs som ett komplement.

• Vibrationsåtgärder föreslås och för 
de bostadshus som överskrider 1,0 mm/s RMS 
bör inlösen övervägas.  Med hänsyn till en viss 
osäkerhet i prognoserna bör, i de fall inlösen 
av bostadshus övervägs, uppföljande mätning 
utföras efter slutfört arbete för verifiering av 
prognostiserade komfortnivåer. 

• För byggnader inom 25 m utmed  
järnvägsplanens sträcka som inte ändrar läge, 
kommer risken att vara fortsatt hög. Den åtgärd 
som rekommenderas är att bullerskyddsskärm 
för dessa sträckor utförs täta mot mark 
och med förstärkt brandskydd i form av 

svårbrännbara material.

• Kulverten bör utformas så att den inte  
utgör något vandringshinder.

För den fortsatta processen ska en 
bygghandling tas fram. I bygghandlingen 
redovisas i detalj hur järnvägen ska 
byggas. Utifrån bygghandlingen upprättas 
förfrågningsunderlag för upphandling av 
entreprenör. 

Före byggstart måste bl.a. följande göras: 

• En anmälan om vattenverksamhet görs  
till Länsstyrelsen i Örebro län för kulvertering 
och för förlängning av  trummor. 

• Informera berört  
markavvattningsföretag om åtgärder som 
planeras för Rösättersbäcken. En omprövning 
av markavvattningsföretaget kan bli aktuellt 
om åtgärderna leder till att det uppstår 
väsentligt ändrade förhållanden. Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet för markavvattning 
av enskilda fastigheter och mark- och 
miljödomstolen i de fall flera fastigheter berörs.

• Utreda om erosionskydd behövs vid   
kulvertens utlopp vid Rösättersbäcken. Det bör 
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utredas i kommande skede. 

• Omläggning av ledningar kommer 
att bli ett omfattande arbete och det föreslås 
att mer undersökningsarbete görs inför 
bygghandlingsskedet.

• Kontakt med Räddningstjänsten bör  
göras vid framtagande av bygghandling. För 
avstängningen av Älbergsvägen är det främst 
Räddningstjänstens framkomlighet som kan 
vara kritisk. Samråd sker med Räddnings- 
tjänsten huruvida de kan lösa det med egna, 
förnyade insatsplaner eller om alternativ 
färdväg behöver möjliggöras.  

• Möjligheten att styra transporter för   
att begränsa dessa i anslutning till bostäder  
studeras i bygghandlingsskedet.

• Ett kontrollprogram tas fram i  
enlighet med Trafikverkets riktlinjer för miljö. 
Exempelvis bör det i kontrollprogrammet 
anges detaljerade krav på arbetsfordon. I 
samband med framtagning av bygghandling bör 
ett kontrollprogram upprättas för uppföljning 
av vibrationer och stomljud under byggtiden. 
Information till de kringboende bör alltid ske 
om arbetet förväntas ge högre bullernivåer än 

vad som angetts i riktvärdena. I  
kontrollprogram för byggskedet kommer 
ytterligare åtgärder att anges.

• Enligt 28 § i förordningen om    
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
(SFS 1998:899) måste anmälan göras till  
tillsynsmyndigheten innan schaktning påbörjas 
samt återvinning av förorenade massor.

• En masshanteringsplan bör tas fram  
som utgör underlag till hanteringen av 
jordmassorna. Vid hantering och  
nyttjande av massor inom projektet måste 
hänsyn tas till att anläggningen ligger inom det 
inre vattenskyddsområdet för Hallsberg. 

9.2 Kontroll och uppföljning under   
 byggskedet

Genomförandet av byggskedet ska ske i 
enlighet med Trafikverkets miljökrav. Ett 
kontrollprogram, miljökrav för entreprenadens 
genomförande (MEG), tas fram i enlighet med 
Trafikverkets riktlinjer för miljö. Exempelvis 
bör det i kontrollprogrammet anges detaljerade 
krav på arbetsfordon. Kontrollprogram 
upprättas för uppföljning av vibrationer och 
stomljud under byggtiden. Information till 

de kringboende bör alltid ske om arbetet 
förväntas ge högre bullernivåer än vad som 
angetts i riktvärdena. En masshanteringsplan 
bör ingå i MEG:n.  

Under byggskedet granskar Trafikverket  
arbetets framskridande och ser till att  
entreprenören utför arbetet i enlighet 
med de dokument som har tagits fram. 
Under byggskedet samråder Trafikverket 
kontinuerligt med länsstyrelse, kommun, 
berörda fastighetsägare och övriga intressenter. 

De åtgärder som föreslås i miljöbeskrivningen 
är i sammandrag: 

•  Uppmärksamhet och försiktighet 
bör iakttas när det gäller konstaterade 
markföroreningar och hanteringen av 
länsvatten. Hanteringen av länsvattnet bör ske 
i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län 
och Hallsbergs kommun. Tillsynsmyndigheten 
ska underrättas om markföroreningar påträffas 
enligt 10 kap. miljöbalken. Ambitionen i 
projektet är att massor mellan KM och MKM 
ska återanvändas inom projektet om behov 
finns för den typen av material. Det är även 
väsentligt att det finns en kontroll av de 
massor som tillförs området så att inte några 
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föroreningar tillkommer som genom urlakning 
med tiden teoretiskt skulle kunna innebära en 
risk för grundvattenresursen i området.

• Miljökrav på kemiska produkter och  
byggmaterial kommer att ställas i både  
projektering och byggskede. Val av produkter 
och metoder utifrån risker för  människors 
hälsa och miljön kommer därmed att beaktas i 
kommande upphandling. Trafikverkets krav   
på material och varor bygger på en klassning 
enligt BASTA:s kriterier, som även används vid  
bedömning av kemiska produkter. BASTA står 
för Byggsektorns avveckling av farliga ämnen.

•  Byggverksamhet bör planeras så att  
störningar i form av buller, vibrationer och 
stomljud till omgivningen begränsas genom att 
verksamheten så långt möjligt förläggs till  
mindre störningskänslig tid. Då verksamhet 
under kvällstid, lördagar, söndagar och 
helgdagar medför större störning i områden 
med boende bör, förutom att ett lägre riktvärde 
tillämpas under dessa tider, även en lämplig 
begränsning av verksamhetstiden gälla. Detta 
bör framgå i upprättat kontrollprogram.  
Under byggtiden ska hastigheten på tåg och för 
vägtrafik anpassas efter byggnadsförhållandena. 

•  För att undvika skador som orsakas 
av utsläpp (oljor, drivmedel etc.) ställs 
krav på att entreprenören har tillgång till 
saneringsutrustning samt att utrustning för 
att förhindra spridning till vattenområden i 
anslutning till arbetsområdet. Krav ställs på 
entreprenören att använda hydrauloljor av 
biologiskt nedbrytbar  sort vid arbete i vatten. 
Detta görs i det miljökontrollprogram som 
kommer att upprättas. 

•  Arbetena i samband med att    
Rösättersbäcken kulverteras och befintliga   
trummor förlängs bör om möjligt utföras när 
dikena är torra. Vid arbetsmoment där risk 
för damning finns bör våthållning ske vid torr 
väderlek.

•  Den allé som finns längs med 
Parallellgatan i höjd med Talldungen omfattas 
av biotopskydd enligt 7 kap. miljöbalken och 
kommer  skyddas under byggtiden. Innan  
området tas i bruk ska träden inhägnas 
och området får inte beträdas under 
entreprenadtiden. Inhägnaden innefattar 
trädens kronor så att rötterna inte tar skada.  
 
 
 

9.3 Kontroll och uppföljning under   
 driftskedet 

När ett avsnitt är färdigställt och 
slutbesiktning har skett övertar Trafikverket 
ansvaret för banan. Under första delen 
av driftskedet, vanligen ca 5 år, utför 
Trafikverket miljöuppföljning för att tillse 
att utförda skyddsåtgärder har fått avsedd 
verkan. Uppföljningen kan fastställas i ett 
miljöuppföljningsprogram. Vilken typ av 
uppföljning som bör genomföras beror bl.a. på 
tidigare underlag, resultat från angränsande 
etapper m.m. Områden som skulle vara 
aktuella att följa upp inom ramen för detta 
projekt är t.ex. 

• Att genomförda buller- och vibrations- 
åtgärder har fått avsedd effekt. Kan   
kontrolleras genom mätningar/intervjuer. 

Om miljöuppföljningen visar oönskade resultat 
får Trafikverket överväga kompletteringar eller 
nya typer av åtgärder. 
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