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Sammanfattning

hela sträckan Hallsberg – Degerön. Utgångs-
punkten är att samtliga statliga vägar som 
järnvägen korsar ska behållas, så långt som 
möjligt, i närliggande lägen. Efter samrådet 
föreslogs alternativen T1, B5 samt T3 utredas 
vidare. T1 utformas som en väg under järn-
vägen med en fri höjd på minst 2,6 meter. 
Alternativet B5 är en bro över järnvägen med 
anslutande gång- och cykeltrafik ner mot Go-
degårds samhälle. Alternativet T3 är gång- och 
cykelväg under järnvägen strax norr om Go-
degårds skola. Den fria höjden blir minst 3,4 
meter. 

I Anderstorp finns idag en plankorsning som 
föreslås ersättas med en bro. Den nya bron an-
läggs cirka 350 meter söder om den befintliga 
plankorsningen.

Järnvägsplanen, som nu finns utställd för 
granskning, visar hur Trafikverket planerar att 
utföra utbyggnaden till dubbelspår. Alla har 
möjlighet att tycka till om de redovisade hand-
lingarna. Inkomna synpunkter kommer att 
hanteras och sammanställas. Om synpunkter 
kommer in som kräver ändring av järnvägs-
planen kommer denna att revideras och be-
rörda ges ny möjlighet att lämna synpunkter.

För att öka kapaciteten på godsstråket, mel-
lan Hallsberg och Mjölby, har Trafikverket 
successivt byggt ut banan till dubbelspår. 
Syftet med kapacitetsförstärkningen är att 
uppfylla de transportpolitiska målen samt att 
möjliggöra fler godståglägen, en utökning av 
regionaltågstrafiken, god punktlighet samt 
kortare transporter och restider. I samband 
med utbyggnaden till dubbelspår kommer alla 
plankorsningar att byggas bort.

Denna järnvägsplan omfattar hela sträckan 
Jakobshyttan – Degerön inklusive plankors-
ningen i Anderstorp samt de två plankorsning-
arna i Godegård. 

En linjevalsstudie genomfördes tidigt i projek-
tet där alternativ A1 var det bästa alternativet 
då det medför minst total påverkan utifrån 
ekonomiska, funktionsmässiga och miljömäs-
siga aspekter.

Ombyggnaden innebär att sträckan Jakobs-
hyttan – Degerön byggs om från enkelspår 
till dubbelspår. På de sträckor där befintlig 
sträckning behålls kommer det nya spåret 
placeras på den västra sidan om befintligt spår 
förutom sista biten söder om Godegårds kyrka 
ner till Degerön, där det nya spåret förläggs på 
den östra sidan av befintlig anläggning. Spåret 
kommer att gå i ny sträckning genom Sprick-
dalen och söder om Godegård. Den befintliga 
banvallen behålls norr om Godegård för att 
nyttjas som gång- och cykelväg. Söder om Go-
degård föreslås den befintliga banvallen rivas 
och marken ska återställas till jordbruksmark.

Före sommaren 2016 genomfördes ett samråd 
kring val av lokalisering för vägarna i Gode-
gård. Det finns i nuläget två plankorsningar 
med järnvägen i Godegård, den ena vid kyrkan 
och den andra mitt i samhället. Dessa ska av 
trafiksäkerhetsskäl ersättas med planskilda 
korsningar (en eller flera) vilket även är ett 
projektmål vid utbyggnad av dubbelspår för 
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1. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål 
och projektmål

I det här kapitlet redovisas bakgrunden till 
projektet som är ett delprojekt inom ramen 
för projektet Dubbelspår Hallsberg-Degerön. 
Godsstråket genom Bergslagens funktion be-
skrivs och de projektspecifika målen presente-
ras. Dessutom redovisas tidigare utredningar 
och beslut. Slutligen ges även en kort beskriv-
ning av den aktuella planläggningsprocessen.

1.1. Godsstråket genom Bergslagens 
funktion i transportsystemet

Den studerade järnvägssträckan utgör en del 
av Godsstråket genom Bergslagen, se figur 1.1. 
Stråket går från Storvik i norr, via Hallsberg, 
till Mjölby i söder och är ett av Sveriges vikti-
gare järnvägsstråk. Sträckan utgör dessutom 
en mycket viktig transportlänk som förbin-
der det nordsvenska järnvägsnätet med det 
sydsvenska och europeiska. I Storvik finns 
anslutningar till Norra stambanan, i Hallsberg 
till Västra stambanan och i Mjölby till Södra 
stambanan.

Banan är i huvudsak enkelspårig med un-
dantag av några dubbelspåriga partier.  Hela 
sträckan Frövi - Örebro - Hallsberg har 
dubbelspår och delar av sträckan Mjölby - 
Hallsberg. Trafiken på banan domineras av 
godstrafik men en mer eller mindre frekvent 
persontrafik bedrivs också längs hela sträckan. 

Kapaciteten på sträckan Hallsberg-Degerön 
är i dagsläget kraftigt begränsad och många 
godståg kan inte ges tillträde till spåren under 
de tider som är mest attraktiva för godstran-
sportköparen vilket gör järnvägen mindre 
konkurrenskraftig. Ibland omleds godståg via 
andra banor på grund av kapacitetsbrist. 

För att förbättra kapaciteten mellan Hallsberg 
och Mjölby bygger Trafikverket successivt ut 
banan till dubbelspår. Dubbelspår togs i drift 
mellan Stenstorp och Motala år 1998. 2001 
togs sträckan Degerön och Stenstorp i drift. Figur 1.1 Godsstråket genom Bergslagen
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Byggandet av dubbelspåret mellan Motala och 
Mjölby blev klart 2013. Klart är också en 3,5 
km lång mötesstation i Jakobshyttan. 

Syftet med kapacitetsförstärkningen är att 
erhålla:

•	 Ökad kapacitet för godståg samt en möj-
lighet till utökning av persontrafik

•	 God punktlighet för såväl gods- som per-
sontåg

•	 Förbättrad säkerhet längs med sträckan

Status för övriga etapper är följande:

•	 Genom Hallsberg. En järnvägsplan för 
utbyggnaden till dubbelspår för godsstrå-
ket genom Hallsberg finns framtagen och 
byggnation pågår. Utbyggnaden ska an-
sluta till befintligt dubbelspår norrut mot 
Örebro och framtida dubbelspår söderut 
mot Mjölby.

•	 Dubbelspår Hallsberg – Stenkumla. Dub-
belspår på en cirka 14 km lång sträcka. 
Korridor är vald. Nu utreds var i den valda 
korridoren spåren ska gå, samt hur järn-
vägen och dess omgivningar ska utformas. 
Se figur 1.2. Byggstart är planerad till 2021.

•	 Dubbelspår Stenkumla – Dunsjö.  Ett 13 
km långt dubbelspår där det också ingått 
att bygga sju broar, bygga om nio kilome-
ter väg och att genomföra bulleråtgärder. 
Det nya spåret går huvudsakligen i nuva-
rande sträckning. Spåret togs i drift som-
maren 2017.

•	 Dubbelspår Dunsjö–Jakobshyttan. Det 
är sedan tidigare beslutat i vilken kor-
ridor järnvägen ska gå. Sträckan är cirka 
fem kilometer lång. Byggstart är planerad 
till 2020.

•	 Dubbelspår Jakobshyttan–Degerön (detta 
projekt). Byggstart är planerad till tidigast 
2020.

1.2. Ändamål och projektmål

Trafikverkets intention är att ha en helhets-
syn på väg- och järnvägsanläggningarna för 
att uppnå en effektiv drift samt ett under-
hållsvänligt och kostnadseffektivt väg- och 
järnvägssystem. Alla förändringar, ny- och 
reinvesteringar i anläggningen utförs ur ett 
livscykelkostnadsperspektiv med målsätt-
ning att minimera livscykelkostnaderna. Alla 
förändringar i anläggningen utförs även med 
målsättningen att minska energianvändning 
och utsläpp av koldioxid ur ett livscykelper-
spektiv. 

Målsättningen med byggnationen av dub-
belspåret är att underhåll och felavhjälpning 
kan utföras på ett effektivt, miljömässigt och 
arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Målsättningen 
vid nybyggnad ska vara att den sker på ett ef-
fektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt 
riktigt sätt. Enkla och standardiserade lös-
ningar kan väljas när de uppfyller efterfrågad 
funktion. 

Projektmålen är kapacitet, punktlighet och 
säkerhet. Genom att bygga ut till dubbelspår 
ökar kapaciteten på järnvägen för sträckan 
Hallsberg – Degerön. Idag råder kapacitets-
brist och det är svårt för godstrafiken att få 
tillgång till järnvägen under de mest attraktiva 
tidpunkterna på dygnet. Att transportera gods 
på järnväg är det mest miljövänliga trans-
portsättet. Därför är det viktigt att bygga ut 
järnvägsnätet för att kunna transportera gods 
på järnvägen istället för på vägarna. När kapa-
citeten ökar, ökar även förutsättningarna för 
punktligheten då det finns mer plats för tågen 
på spåret. Säkerheten längs järnvägen ökar 
när plankorsningarna byggs bort och ersätts 
med planskilda korsningar.
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1.2.1. Fyrstegsprincipen
Arbetet med järnvägsplanen för sträckan 
Jakobshyttan-Degerön utförs med utgångs-
punkt i fyrstegsprincipen, en arbetsstrategi 
som Trafikverket tillämpar för att säkerställa 
en god resurshushållning och för att åtgärder 
ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
Den är vägledande i arbetet för att säkerställa 
effektiva och hållbara lösningar. Se figur 1.3 
som redovisar de olika arbetsstegen i fyrstegs-
principen.

1.3. Utredningar

Nedan beskrivs kortfattat de utredningar som 
har genomförts. 

En förstudie på sträckan Hallsberg – Degerön 
utfördes 2002–2004. De alternativen som stu-
deras i förstudien är de som ligger till grund 
för järnvägsutredningen som togs fram 2006. 

I järnvägsutredningen studerades åtta alterna-
tiv inklusive nollalternativet. Utredningsalter-
nativ 5 öst förordades för sträckan Jakobshyt-
tan – Degerön. Se figur 1.4 och 1.5. 

Parallellt med järnvägsutredningen bedrevs 
tre förstudier för passage av järnvägen i 
Anderstorp, Godegårds samhälle samt vid 
Godegårds kyrka. Två alternativ studerades i 
Godegårds samhälle; en planskild korsning i 
befintliga vägens läge samt en planskild kors-
ning söder om befintlig bebyggelse. Motala 

kommun inkom med ett yttrande där man 
ansåg att inget av alternativen var ett fullgott 
alternativ för att ersätta den befintliga kors-
ningen i Godegård. 

I förstudien gällande lämplig passage vid Go-
degårds kyrka studerades tre alternativ; två i 
den södra korridoren och ett i den norra kor-
ridoren. Alternativet med en bro i den norra 
korridoren förordades då den skulle ge den 
bästa lösningen tekniskt sett och vägstandar-
den bedömdes bli övervägande god. Denna 
lösning skulle dock ge en stor påverkan på 
landskapsbilden i området. 

I förstudien gällande lämplig passage i An-
derstorp studerades förutsättningarna för en 
bro över järnvägen i befintligt läge. 

I inledningen av arbetet med järnvägsplan för 
sträckan Jakobshyttan – Degerön utfördes 
en linjestudie. De kriterier som vägdes in var 
livscykelkostnader, spårgeometri, intrång på 
fastigheter, natur- och kulturmiljö, landskaps-
bilden, rekreation och friluftsliv, hälsa, boen-
demiljö, vatten, geotekniska förutsättningar, 
berg och klimatpåverkan. 

I samband med utbyggnaden till dubbelspår 
kommer alla plankorsningar att byggas bort. 
Anledningen är att planskilda korsningar 
minskar barriäreffekten men framförallt att de 
medför mycket högre trafiksäkerhet, särskild 
vid dubbelspårig järnväg. 

Figur 1.3 Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen

Tänk om
Åtgärder som kan påverka 

behov av transporter och 
val av transportsätt.1
Optimera
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rar nyttjandet av befintlig 
infrastruktur och fordon.2

Bygg om
Begränsade ombygg-
nadsåtgärder.3
Bygg nytt
Nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåt-
gärder.4
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I den tidigare samrådshandlingen för lokalise-
ring av vägar kring Godegård har Trafikverket 
beslutat att gå vidare med dessa tre alternativ: 

•	 en bro över järnvägen strax söder om Go-
degårds samhälle (alternativ B5)

•	 en port för biltrafik samt för gång- och 
cykeltrafik under järnvägen nere vid Go-
degårds kyrka (alternativ T1)

•	 en passage för gång- och cykeltrafik under 
järnvägen norr om Godegård i anslutning 
till Godegårds skola (alternativ T3).

En samrådshandling för dubbelspåret på 
sträckan Jakobshyttan-Degerön var ute på 
samråd i december 2016. Synpunkter som 
inkom under samrådshandlingen återfinns i 
samrådsredogörelsen. 

1.4. Beslut om betydande miljöpåver-
kan

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2002-
08-14 att de planerade åtgärderna för dub-
belspårsutbyggnaden kan medföra betydande 
miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 4 § tredje 
stycket miljöbalken (1998:808). Samråd med 
Länsstyrelsen i Östergötland utfördes i enlig-
het med 2 kap 1 § lagen om byggande av järn-
väg (1995:1649). 

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade 2006-
12-06 att de planerade åtgärderna för passage 
vid Godegårds kyrka och i Godegårds sam-
hälle kan medföra betydande miljöpåverkan 
i enlighet med 6 kap. 4 § tredje stycket miljö-
balken (1998:808).  

Figur 1.4 UA5 öst. Sträckan förbi Sprickdalen

Figur 1.5 UA5 och UA5 öst Godegård-Degerön
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1.5. Planläggningsprocessen

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras 
enligt en särskild planläggningsprocess som 
styrs av lagar och som slutligen leder fram till 
en vägplan eller järnvägsplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur 
vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 
det tar att få fram svaren beror på projektets 
storlek, hur många undersökningar som krävs, 
om det finns alternativa sträckningar, vilken 
budget som finns och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tar Trafikverket 
fram ett underlag som beskriver hur projektet 
kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar 
sedan om projektet kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljö-

konsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller 
järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver 
projektets miljöpåverkan och föreslår försik-
tighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska 
en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls 
tillgänglig för granskning så att de som berörs 
kan lämna synpunkter innan Trafikverket 
gör den färdig. När planen är fastställd följer 
en överklagandetid innan planen vinner laga 
kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta 
spaden i jorden.

Samråd är viktigt under hela planläggningen. 
Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 
för dialoger med andra myndigheter, orga-
nisationer och berörd allmänhet för att Tra-
fikverket ska få deras synpunkter och kunskap. 
Synpunkterna som kommer in under samråd 
sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling

Framtagning av  
 alternativa  

lokaliseringar

Framtagning av  planförslag  
samt MKB Kungörande och granskning Fastställelse

Länsstyrelsens  yttrande 
(tillstyrkande)

Samråd

Vägplan/järnvägsplan

Länsstyrelsens  
godkännande av MKB

Framtagning av underlag 
för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Figur 1.6 Beskrivning av planläggningsprocessen.
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2. Förutsättningar

Banan och dess standard

Delen Hallsberg – Degerön, 46 km lång, är i 
dagsläget den enda kvarvarande enkelspårs-
sträckan i den nord-sydliga godskorridoren 
mellan grenstationen i Frövi, via Hallsberg 
och Mjölby och SSB ner till Öresundsför-
bindelsen (Peberholm i Danmark) i söder. 
Sträckan innehar linjeklass D2 vilket innebär 
största axeltryck (STAX) 22,5 ton samt största 
metervikt (STVM) 6,4 ton. Signalsystemet 
utgörs av system H, vilket innebär att linjen 
är utrustad med linjeblockering, fullständiga 
signalställverk på driftplatserna. Den största 
tillåtna hastigheten (sth) på sträckan varierar. 
Hastigheten är mellan 70-130 km/h norr om 
Degerön. På dubbelspåret söder om Degerön 
är hastigheten 160 km/h. Banans låga geome-
triska standard i kombination med enkelspår 
och få mötesmöjligheter ger en förhållandevis 
låg kapacitet. Enligt järnvägsutredningen 
(Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön, för-
slagshandling, april 2006) är under vissa 
perioder efterfrågan på kapacitet större än 
tillgången vilket innebär att:

•	 Vissa tåg leds om andra vägar.

•	 Det uppstår svårigheter att hålla tidtabel-
lerna.

•	 Många tåg inte kan gå vid de tider som är 
mest fördelaktiga för transportköparen. 

•	 Kapaciteten vid Hallsbergs rangerbangård 
är hämmad eftersom det är svårt att få 
iväg de tåg som ska gå söderut.

För den här aktuella sträckan, dvs. Jakobshyt-
tan – Degerön gäller att den har en för gods-
trafik acceptabel lutningsstandard, maximalt 
10-11 promille. När det gäller horisontalstan-
darden är denna som lägst mellan Jakobshyt-
tan och Godegård där det finns fyra cirku-
lärkurvor med en radie mellan 625 och 697 
meter som begränsar största tillåtna hastighet 
(sth) till 105 på en ca 3,5 km lång sträcka. På 
de övriga delarna är sth 120-130 km/h.

2.1. Järnvägens och befintliga vägars 
funktion och standard

2.1.1. Beskrivning av järnvägen
Allmänt 

Sträckan Jakobshyttan – Degerön är en del av 
Godsstråket genom Bergslagen vilket sträcker 
sig från Storvik i norr till Mjölby i söder, se 
figur 2.1. Godsstråket genom Bergslagen har 
en viktig funktion för såväl den nationella 
som internationella godstrafiken. Godsstråket 
ingår i stomjärnvägsnätet och tillhandahål-
ler en viktig förbindelse mellan norra Sverige 
och de två stambanorna i söder, dvs. Västra 
stambanan (VSB) och Södra stambanan (SSB). 
I Hallsberg finns anslutning till både Västra 
stambanan samt till Hallsbergs rangerbangård 
där delning och sammansättning av godståg 
sker. En stor mängd godståg passerar dock 
rangerbangården utan av- eller tillkoppling 
av vagnar, men en stor andel av dessa stannar 
ändå i Hallsberg för förarbyte. I Mjölby slutar 
godsstråket med en anslutning till SSB vidare 
söderut.

Det råder kapacitetsbrist på hela sträckan mel-
lan Hallsberg och Degerön, och denna sträcka, 
Jakobshyttan – Degerön, är ungefär 12 kilo-
meter. Det befintliga spåret är ett enkelspår 
med små kurvradier som inte tillåter de högre 
hastigheterna som krävs för att kunna minska 
restiderna. I Sprickdalen går spåret idag på 
skrå intill sjöarna Svartgölen och Dammen 
vilket gör det svårt att bygga ytterligare ett 
spår intill det befinliga. Söder om Godegård 
går järnvägen väldigt nära kyrkogården, vilket 
inte är optimalt då det är svårt att förlägga 
ytterligare ett spår intill det befintliga. Det är 
även för snäva radier för att tågen ska kunna 
köra snabbare i dagsläget. I ett inledande 
skede utfördes en linjevalsstudie där området 
översiktligt analyserades med avseende på:

•	 Kapacitet

•	 Byggbarhet

•	 Masshantering

•	 Översvämningar
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2.1.2. Befintliga vägars funktion och stan-
dard

Väg 1092

Väg 1092 börjar vid väg 50 strax norr om 
Motala i Nykyrka och går norrut upp förbi 
Godegård och övergår sedan till väg 604 strax 
söder om Mariedamm, se bilaga 3 – kartor, 
figur 1.1 och 1.2. Väg 1092 är huvudvägen till 
och från Godegård vilket gör att bedömningen 
är att vägen inte kan stängas av under bygg-
tiden. Längs med väg 1092 finns samhällen/
byar/fastigheter som ansluter till vägen. Inom 
järnvägskorridoren är det främst fastigheterna 

i Godegård samt fastigheten i Anderstorp som 
berörs. Vägen är belagd och har en bredd på 
upp till ca 6,5 meter, med två körfält. Från Ny-
kyrka till strax söder om Godegård är hastig-
hetsgränsen 80 km/h, resterande del av vägen 
är hastighetsgränsen 70 km/h. 

Väg 1105, Väster om Godegård

Väg 1105 börjar vid väg 1092 i Godegård och 
går västerut till Zinkgruvan, se bilaga 3 – kar-
tor, figur 1.1 och 1.2. Väg 1105 är huvudvägen 
för Godegård västerut mot Zinkgruvan och 
Askersund vilket gör att bedömningen är att 

51

50

50

49

E20

Askersund

Hallsberg

Mariedamm

Tjällmo

Åsbro

Olshammar

Hjortkvarn

Zinkgruvan

Åmmeberg

Godegård

Rönneshytta

Pålsboda

Östansjö

Vretstorp

Hammar

hed

Degerön

Jakobshyttan

ÖREBRO LÄN

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

 Genom Hallsberg

 Hallsberg–Stenkumla

 Stenkumla–Dunsjö
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 Jakobshyttan

 Jakobshyttan–Degerön 

Västra stambanan

Godsstråket genom Bergslagen
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Figur 2.1 Godsstråket genom Bergslagen.
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vägen inte kan stängas av under byggtiden. 
Även andra samhällen/byar/fastigheter längs 
med vägen försörjs av väg 1105. Vägen är be-
lagd och har en bredd som varierar mellan ca 
4,2 - 5,0 m med två körfält. Hastighetsgränsen 
är 70 km/h. 

Väg 1101, Genom Godegård Österut

Väg 1101 (Hökavägen) börjar vid väg 1092 i 
Godegård och går över järnvägen i plankors-
ning österut, se bilaga 3 kartor figur 1.1 och 1.2. 
Väg 1101 är huvudvägen för Godegård österut 
mot väg 211 vilket gör att bedömningen är att 
vägen inte kan stängas av under byggtiden. 
Inom järnvägskorridoren är det främst fast-
igheterna i Godegård som berörs. Även andra 
fastigheter längs med vägen, så som Godegård 
Säteri med flera försörjs av väg 1101. Plan-
korsningen över järnvägen ligger inne i Gode-
gård. Vägen har två körfält med en varierande 
vägbredd mellan 5,5 – 6,0 m, vägen är belagd 
och har en hastighetsgräns på 50 km/h. Buss-
hållplatsen intill förskolan i Godegård har ett 
vindskydd och övergångställe. Busshållplatsen 
vid korsningen med väg 1092 har inget vind-
skydd eller övergångställe, endast en stolpe 
och i dagens läge är det ingen breddning av 
vägen.

Väg 1102 

Väg 1102 börjar vid väg 1092 strax söder om 
Godegård och går över järnvägen i plankors-
ning österut vid Godegård kyrka, den fortsät-
ter efter kyrkan och ansluter norrut till väg 
1101 strax öster om Godegård vid Godegård 
Säteri, se bilaga 3 kartor figur 1.1 och 1.2. Be-
dömningen är att vägen kan stängas av vid 
järnvägen under byggtiden. Längs delar av väg 
1102 finns fastigheter som ansluter till vägen. 
Inom järnvägskorridoren är det främst fast-
igheterna runt kyrkan som berörs. Vägen har 
ett körfält med vägbredden 3,3 m, den har en 
grusöveryta och hastighetsgränsen är 70 km/h. 
Vägen är en grusväg som är relativt smal. 

Väg 1096 

Väg 1096 börjar vid väg 1092 och går österut 
och ansluter till väg 211 vid Hättorp. Vägen är 

huvudväg till Degerön vilket gör att bedöm-
ningen är att vägen inte kan stängas av under 
byggtiden. Väg 1096 passerar Degerön cirka 2 
kilometer efter korsningen med väg 1092. Väs-
terut från Degerön är vägen belagd och har två 
körfält med en vägbredd som varierar mellan 
3,5-6,5 m. Genom Degerön är vägen belagd 
och har en varierande vägbredd mellan 6,6-9,5 
m. Österut från Degerön övergår vägen till ett 
körfält som har varierande vägbredd mellan 
3,5-6,5 m med grusöveryta. Hastighetsgränsen 
är 70 km/h för hela väg 1096 förutom en kor-
tare sträcka i Hättorp där hastighetsgränsen är 
50 km/h.

2.2. Trafik och användargrupper
2.2.1. Järnvägen
Trafik	och	kapacitet,	järnväg

Persontrafik idag (Källa Järnväg.net): Hela 
sträckan Hallsberg-Mjölby trafikeras av Tåg 
i Bergslagens Reginatåg som körs av SJ AB. 
Sedan år 2014 kör Östgötatrafiken pendeltåg 
mellan Motala och Norrköping, via Mjölby, 
med motorvagnar (tågtyp X14 och X61).

Godstrafik idag (Källa Järnväg.net):  Gods-
trafiken dominerar banan. En stor del av 
Södra stambanans godstrafik går via Mjölby-
Hallsberg till Hallsbergs rangerbangård. Däri-
från utgår i sin tur en stor del av godstrafiken 
mot Norrland som via godsstråket till Storvik 
sedan fortsätter på Norra stambanan. Green 
Cargo, Hector Rail och Tågåkeriet i Bergslagen 
svarar tillsammans för det mesta av godstra-
fiken. 

Trafikverket anger i underlaget för sina be-
räkningar av kapacitetsutnyttjandet för år 
2015 att antalet tåg per dygn som trafikerar 
sträckan är ca 51 stycken (18 persontåg och 33 
godståg). Sträckan är en av de mer trafikerade 
enkelspårssträckorna i landet och har enligt 
järnvägsutredningen (Järnvägsutredning 
Hallsberg-Degerön, förslagshandling, april 
2006) i perioder otillräcklig kapacitet vilket 
medför att godståg mer eller mindre regelmäs-
sigt måste ledas om via andra banor. Detta 
leder till ökade transportkostnader, förlängda 
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transporttider med 1-2 timmar och att järnvä-
gens attraktivitet försämras. Antalet tåg som 
leds om varierar över tiden men uppgår till ett 
tiotal tåg per dygn.

Det beräknade kapacitetsutnyttjandet 2015 
indikerar också att problem finns. Det var högt 
framförallt på dygnsnivå men även under den 
mest trafikerade 2 h-perioden. Se figur 2.2 och 
2.3. 

Söder om Degerön är järnvägen dubbelspårig 
och har därmed betydligt högre kapacitet. I 
Mjölby ansluter sedan Godsstråket genom 
Bergslagen till Södra stambanan i plan. Kor-
sande tågrörelser på respektive bana i kombi-
nation med vändande pendeltåg innebär där 
att det kan uppstå låsningar mellan de olika 
trafiksystemen. Detta kan leda till att kapaci-
tetssituationen i Mjölby blir mycket ansträngd 
i framtiden när trafiken ökar i samband med 
att hela sträckan Hallsberg – Mjölby byggts ut 
till dubbelspår och Ostlänken Järna - Linkö-
ping blir färdigställd.

Det höga kapacitetsutnyttjandet mellan Halls-
berg och Mjölby bidrar också till att försämra 
punktligheten för tåg till och från Hallsberg. 

Framtida	trafik,	järnväg

Någon väsentlig framtida ökning av 
järnvägstrafiken mellan Hallsberg och Mjölby 
är inte möjlig utan att banans kapacitet och 
omkörningsmöjligheterna förbättras genom 
en dubbelspårsutbyggnad. Innan detta sker är 
denna del av Godsstråket att betrakta som en 
flaskhals som bland annat innebär en ökad be-
lastning på andra delar av i transportsystemet. 
En sådan situation kan utgöra ett hinder för 
samhällsutvecklingen och innebär dessutom 
en större miljöbelastning och ökade olycks-
risker eftersom såväl resenärer som gods då i 
större utsträckning hänvisas till vägtranspor-
ter.

Enligt Trafikverkets AKJ (Anläggningsspe-
cifika krav järnväg) för projektet Jakobshyt-
tan – Degerön kommer trafiken på sträckan år 
2050 ha ökat jämfört med idag. Denna ökning 
utgörs uteslutande av godstrafik. Enligt AKJ 
trafikeras sträckan i dagsläget/nollalternativet 
av 42 godståg och 16 persontåg per dygn. År 
2050 förväntas sträckan trafikeras av 61 gods-
tåg och 16 persontåg per dygn, det vill säga en 
ökning med 19 tåg per dygn.

Figur 2.2 Kapacitetsbegränsningar hösten 2015 Figur 2.3 Kapacitetsutnyttjande max 2 timmar 
 hösten 2015
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2.3. Vägnät och plankorsningar

Det finns i nuläget tre plankorsningar med 
järnvägen; en vid Godegårds Kyrka, en i 
samhället och en vid Anderstorp. Dessa ska 
av trafiksäkerhetssynpunkt ersättas med 
planskilda korsningar (en eller flera) vilket 
även är ett projektmål vid utbyggnad av dub-
belspår för sträckan Jakobshyttan – Degerön. 
Utgångspunkten är att samtliga statliga vägar 
som järnvägen korsar så långt som möjligt ska 
behållas i närliggande lägen. För var korsning 
görs en bedömning av möjligheter, kostnader 
och nyttor med att anordna planskilda pas-
sager.

Bedömningskriterier för statliga vägar:

•	 Klass 1: Vägen är av stor nationell eller 
regional betydelse. Trafikmängden är stor. 

•	 Klass 2: Vägen är av regional betydelse.

•	 Klass 3: Vägen är av lokal betydelse, har 
liten trafikering.

Vid de identifierade passagerna av det statliga 
vägnätet har området översiktligt analyserats 
med avseende på:

•	 Trafikmängder

•	 Om vägen kan stängas av alternativt ledas 
om under byggtiden

•	 Konsekvenser för gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik                                   

Enskilda vägar som påverkas av järnvägens 
nya sträckning ersätts med nya vägar. Eventu-
ella skolskjutsar har inte studerats.

Väg 1092

Väg 1092 Söder om Godegård trafikeras av 
503 fordon per årsmedeldygn (mätår 2008), 
se tabell 2.1. Kollektivtrafiken sköts av Östgö-
tatrafik buss 628 som går mellan Godegård 

och Motala, hållplatserna består endast av en 
stolpe och bussficka. Under perioden, 2000-
01-01 - 2016-10-11 har det varit en måttlig 
singelolycka samt tre lindriga olyckor. De lind-
riga olyckorna har varit två singelolyckor samt 
en olycka med vildsvin, se bilaga 3 kartor figur 
1.1 och 1.2.

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för väg 1092 
norr om Godegård är 120 fordon (mätår 1989), 
se tabell 2.1. Någon kollektivtrafik har inte 
kunnat identifieras. Under perioden, 2000-01-
01 - 2016-03-14 har inga rapporterade olyckor 
skett.

Väg 1105, Väster om Godegård

Väg 1105 väster om Godegård trafikeras av 
147 fordon under ett årsmedeldygn (mätår 
2012). Någon kollektivtrafik har inte kunnat 
identifieras. Under perioden, 2000-01-01 - 
2016-03-14 har inga rapporterade olyckor 
skett.

Väg 1101, Genom Godegård Österut

Väg 1101 (Hökavägen) genom Godegård har en 
trafikmängd på 284 fordon under ett årsme-
deldygn (mätår 2008), se tabell 2.1. Kollektiv-
trafiken sköts av Östgötatrafik buss 628 som 
går mellan Godegård och Motala. Det har skett 
en lindrig singelolycka vid plankorsningen 
under perioden 2000-01-01 – 2016-03-14. 
Olyckan skedde 2015-09-11.

Vägnummer ÅDT Totalt ÅDT Tung trafik Mätår
Väg 1092 
Söder om 
Godegård

503 43 2008

Väg 1092 Norr 
om Godegård

120 Uppgift saknas 1989

Väg 1105 
Väster om 
Godegård

147 17 2012

Väg 1101 
Österut Genom 
Godegård

284 23 2008

Väg 1102 37 2 2008
Väg 1096 
Västerut från 
Degerön

230 24 2008

Väg 1096 
Österut från 
Degerön

60 48 2008

Tabell 2.1 Trafikmängd	på	respektive	väg.	Uppgifter	
hämtade från Nationell vägdatabas (NVDB).
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Väg 1102 

Väg 1102 trafikeras av 37 fordon under 
ett årsmedeldygn (mätår 2008). Någon 
kollektivtrafik har inte kunnat identifieras. Det 
har skett en lindrig olycka med fotgängare och 
motorfordon inblandat under perioden 2000-
01-01 - 2016-03-14, se bilaga 3 kartor figur 1.1 
och 1.2.

Väg 1096 

Väg 1096, delen väg 1092 till Degerön, trafi-
keras av 230 fordon under ett årsmedeldygn 
(mätår 2008). Delen Degerön till anslutning 
med väg 211 trafikeras av 60 fordon under ett 
årsmedeldygn (mätår 2008), se tabell 2.1. Kol-
lektivtrafiken sköts av Östgötatrafik buss 628 
som går mellan Godegård och Motala. Det har 
skett en måttlig singelolycka och en lindrig 
singelolycka under perioden 2000-01-01 – 
2016-10-11, se bilaga 3 kartor figur 1.1 och 1.2.

2.4. Lokalsamhälle och regional ut-
veckling

Av Motala kommuns 42 000 invånare bor 
cirka 12 000 på landsbygden. Det vill säga ut-
anför Motala stad. Den norra delen av Motala 
kommun är glest befolkad och har dessutom, 
sedan länge, en negativ befolkningsutveckling. 
Genomsnittet är för närvarande sex invånare 
per kvadratkilometer. Det aktuella utrednings-
området omfattar tätorterna Godegård och 
Degerön samt enstaka gårdar. 

Godegård ligger i en gammal bergslagsbygd 
och hör till de äldsta järnbruken i Östergöt-
land. Orten är känd för Louis De Geer, den 
svenska industrialismens fader, samt Johan 
Abraham Grill, direktören i Ostindiska kom-
paniet.

Godegård har ca 230 invånare och ligger ca 
tre mil norr om Motala. Till Askersund är det 
ca tre mil och till Örebro ca sju mil. I Gode-
gård finns en grundskola för förskoleklass till 
årskurs sex, med totalt cirka 40 elever. Enligt 
ett beslut i Motala kommuns bildningsnämnd 

ska skolan läggas ner från 2018-01-01. Intill 
skolan finns en förskola. Skolan ligger cirka 
100 meter från järnvägen. Högstadieelever och 
gymnasieelever hänvisas till Motala.

Utöver skolan finns servicehus, distrikts-
sköterskemottagning, kyrka, livsmedelsaffär, 
bensinstation, taxiverksamhet, biblioteksfilial 
samt bokbuss i Godegård. Kollektivtrafik med 
buss finns mot Motala. Livsmedelsaffären och 
bensinstationen ligger ca 70 meter från järn-
vägsspåret. Kyrkan ligger ca 130 m från spåret. 

Det finns idag två plankorsningar över järnvä-
gen i Godegård. Den ena relativt central inne i 
samhället Godegård och den andra längre sö-
derut i anslutning till Godegårds kyrka. Dessa 
ska ersättas av nya planskilda korsningar. 

Idag saknas i stort sett ett gång- och cykelnät. 
Det finns några gång- och cykelvägar som 
sammanbinder kvarter inne i Godegårds tätort 
samt en trottoar längs Hökavägen utanför Go-
degårds skola.

I Godegård finns en vattentäkt som försörjer 
Godegårds och Degeröns samhällen. Vat-
tenverket är beläget strax norr järnvägens 
korsning med väg 1101, på östra sidan av järn-
vägen. Två detaljplaner berör järnvägsutbygg-
naden i Godegård.

Degerön har ca 50 invånare och ligger ca 2 
mil norr om Motala. Närmsta livsmedelsbutik, 
förskola, grundskola, servicehus och bensin-
station finns i Godegård, knappt 1 mil norrut.  
Högskola och gymnasium finns i Motala. 
Kollektivtrafik finns med buss mot Motala. 
En detaljplan finns i Degerön. Den berör inte 
järnvägsutbyggnaden.

Pendlingsmönstret i båda orterna domineras 
av utpendling i form av skol- och arbetsresor 
med buss respektive bil till Motala och mot-
svarande inpendling tillbaka in till Godegård 
respektive Degerön.
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Kommunens uppgifter om andelen arbetsplat-
ser per näringsgren (2012) indikerar att ”Vård, 
omsorg, kultur och utbildning” är den domi-
nerande sektorn, ca 75%. Därefter kommer 

”Transport” med 18%. ”Jord- och skogsbruk” 
utgör 5% av arbetsplatserna. Det finns ca 5 
stycken företagare med eget aktiebolag.

Motala kommun har en Utvecklingsplan 
Landsbygd 2015-2020, vars syfte är att prio-
ritera utvecklingsområden och utvecklings-
arbete som ger förutsättningar att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling för hela Motala 
kommun. Planen ska även stimulera till en 
kraftsamling för landsbygdsutveckling inom 
kommunens egen organisation men också i en 
bred samverkan mellan ideella organisationer 
och det privata näringslivet. Se bilaga 3 kartor, 
figur 1.3 och 1.4.

2.5. Landskapsbild 

Landskapet längs det planerade dubbelspåret 
karaktäriseras av spår från inlandsisens av-
smältning. I de norra delarna, från länsgrän-
sen och söderut till Godegård, finns ett skog-
beklätt sprickdalslandskap med åsbildningar 
och gölar. I Godegård breder böljande slätter 

ut sig. Söder om Godegård fram till Degerön 
tar barrskogar över och marken är flack. 

Planområdet med omnejd kan delas in i olika 
landskapskaraktärer vilka påverkas olika av 
planerad anläggning. Mellan Jakobshyttan 
och Degerön kan landskapet kategoriseras 
i tre olika landskapskaraktärer: ”kuperat 
sprickdalslandskap med sjöar och skogsmark”, 

”öppet böljande slättlandskap” samt ”småku-
perat moränlandskap med skogar”. Till det 
tillkommer orterna Godegård och Degerön. Se 
bilaga 3 kartor, figur 1.5-1.8.

2.5.1. Kuperat sprickdalslandskap med 
sjöar och skogsmark

Mellan länsgränsen i norr och Godegård finns 
ett sprickdalslandskap med åsbildningar 
och dödisgropar som fyllts med vatten och 
bildat gölar. Landskapet har en tydlig nord-
sydlig riktning. Längs utredningskorridoren 
ringlar sig Godegårdsån i en sprickdal som 
omges av höjder. Gölarna ligger på led längs 
ån. Landskapet är klätt med barrskog, gran är 
det dominerande trädslaget. I vissa områden 
är landskapet väldigt kuperat. I lågområden 
finns sumpmarker och sumpskogar. 

Figur 2.4 Godegårds samhälle. 
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Figur 2.5 Odlingslandskapet kring Godegårds kyrka. 

2.5.3. Småkuperat moränlandskap med 
skogar

Söder om Godegård breder trivial barrskog ut 
sig runt den uppodlade dalgången, till största 
del bestående av granskog. Marken är flack 
och skogsmarken är storskalig och homogen. 
Skogen utgörs till största del av produktions-
skog. I söder avslutas järnvägskorridoren med 
bebyggelsen i Degerön som ligger parallellt 
med järnvägsspåret.

2.5.4. Godegårds samhälle
Godegårds samhälle ligger i norra delen av 
Godegård och korsas av väg 1105, Hökavägen 
(väg 1101) samt järnvägen. Järnvägen utgör en 
kraftig fysisk barriär för människor och djur. 
I Godegård finns matbutik, servicehem, skola, 
förskola, bensinmack och minigolfbana. Enligt 
ett beslut i Motala kommuns bildningsnämnd 
ska skolan läggas ner från 2018-01-01. Unge-
fär 200 personer bor i Godegårds samhälle.

Öster om Godegårds samhälle ligger Gode-
gårds säteri med omgivande hagmarker. Ca 
2 km söder om samhället ligger Godegårds 
kyrka och kyrkogård.

Järnvägen följer det kuperade skogslandska-
pet i nord-sydlig riktning längs gölarna och 
vattendraget. I närheten av järnvägen slingrar 
väg 1092. Enstaka torp och hus finns utsprid-
da längs sträckan. 

Den omväxlande topografin och landskapsfor-
merna samt variationen mellan skog och vat-
ten ger en småskalig karaktär. Den varierande 
topografin och växlande vegetationen skapar 
en hög grad av komplexitet.

2.5.2. Öppet böljande slättlandskap
Kring Godegårds samhälle och Godegårds kyr-
ka breder böljande, småskaliga odlingsmarker 
och betesmarker ut sig. De öppna odlingsland-
skapen och hagmarkerna kring Godegård är 
värdefulla ur landskapsbildssynpunkt. 

Landskapet har en relativt hög komplexitet 
som består av förekomst av gårdar, infrastruk-
turnät, odlingsmarker och vegetation. Ett tyd-
ligt landmärke i området är Godegårds kyrk-
torn som ligger i Godegårds kulturlandskap.
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Utöver byggnaderna finns en engelsk park 
från 1700-talet, en gammal kvarndamm, grova 
träd och betesmarker med betande djur. 

Byggnadsbeståndet vid Godegård säteri har 
kommit till mellan 1600- och 1800-talen och 
är byggnadsminnen (Motala Torshyttan 1:16, 
Godegårds säteri). Herrgården består av en 
huvudbyggnad från 1725 och två flyglar som 
uppförts något senare. Dessutom finns stora 
delar av bruksbebyggelsen kvar. 

Järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön 
utgör riksintresse för kommunikation – be-
fintlig järnväg Skymossen-Mjölby (delen 
Skymossen-Degerön) och ingår i godsstråket 
genom Bergslagen. Banan ingår i TEN-T nätet 
och är av internationell betydelse, den ingår 
även i det strategiska godsnätet. Banan i sin 
helhet sträcker sig från Storvik till Mjölby. 
Sträckan trafikeras av gods- och persontrafik. 
På sträckan Hallsberg-Degerön planeras och 
genomförs ombyggnader till dubbelspår så att 
hela sträckan mellan Hallsberg och Degerön 
kommer vara utbyggd inom ett antal år.

2.5.5. Degeröns samhälle
I Degerön finns villabebyggelse på ömse sidor 
om järnvägsspåret. Centrala Degerön domine-
ras idag av den gångbro som leder över järn-
vägsspåret och bullerplanken på ömse sidor av 
spåret.

2.6. Miljö och hälsa
2.6.1. Riksintressen
Ett riksintresse för utvinning av mineral berör 
bl.a. Motala kommun inom Östergötlands 
län. Den norra delen av den planerade järn-
vägssträckan, mellan Jakobshyttan och Lilla 
Äspe, ligger inom riksintresset för utvinning 
av mineral; Zinkgruvan, enligt beslut av SGU 
(Statens Geologiska Institut, 1991-05-08). 
Riksintresseområdets kärnvärden bedöms 
ligga utanför det berörda området. Se bilaga 3 
kartor, figur 1.9-1.12.

Öster om Godegårds samhälle ligger Gode-
gårds säteri, som ingår i ett riksintresse för 
kulturmiljövård (Godegård E12, Herrgårds-
miljö och bruksmiljö med välbevarat bygg-
nadstillstånd). Säteriet är ett gammalt järn-
bruk från 1700-talet. Järnframställning pågick 
på Godegård fram till 1896. 

Figur 2.6 Bebyggelsen invid järnvägen i Degerön.
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Figur 2.7 Godegårds herrgård och bruksmiljö har ett välbevarat byggnadsbestånd och är av riksintresse.

2.6.2. Kulturmiljö
Riksintresset Godegårds säteri

Öster om Godegårds samhälle ligger Gode-
gårds säteri som har så höga värden att det har 
utpekats som riksintresse för kulturmiljövård 
(Godegård E12, Herrgårdsmiljö och bruks-
miljö med välbevarat byggnadstillstånd), se 
kapitel 2.6.1.

Planområdets norra del med omnejd utgörs 
av ett sprickdalslandskap med huvudsaklig 
nord-sydlig riktning. Skogsområdet har varit 
av stor betydelse som resursområde för byg-
dens framställning av järn. I området har en 
omfattande verksamhet i form av kolning och 
förädling av skogsprodukter utförts. De mäng-
der av skogsbrukslämningar och kolningsan-

läggningar som påträffats särskilt i den norra 
delen av utredningskorridoren vittnar om 
många varit sysselsatta i ett intensivt arbete 
under mycket lång tid. 

Områdets värdebärande karaktärsdrag är den 
spridda torp- och gårdsbebyggelsen och dess 
tillhörande jordbruksmarker, områdets sling-
rande vägar samt den rika förekomsten av 
skogsbrukslämningar.

Godegårdsslätten är en centralbygd med en 
lång kontinuitet av bosättning och odling 
som därmed gett upphov till ett landskap rikt 
på spår från flera tider. Här finns de äldsta 
spåren på förhistorisk bosättning och områ-
det befäster sin centrala funktion genom att 
kyrkan etableras omgiven av ensamgårdar 

Figur 2.8 Godegårds säteri
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under medeltid. Vid samma tidpunkt inleds 
områdets järnbruksverksamhet. Bergsbruket 
har sedan medeltiden varit av stor betydelse 
för bygden. 

Det småskaliga vägnätet inom området består 
av ålderdomliga vägar vilka utgår från huvud-
vägen och binder samman områdets gårds-
bebyggelse. Miljön med Godegårds kyrka och 
Hälla gård har även den höga kulturhistoriska 
värden och är en regional och kommunal kul-
turmiljö.

Områdets värdebärande karaktärsdrag är 
bland annat det öppna sammanhängande od-
lingslandskapet och det ålderdomliga vägnätet 
som sammanbinder gårdarna. Godegårds 
medeltida kyrka tillsammans med Hälla gård 
och övrig bebyggelse i slättlandskapet är vik-
tiga ur kulturmiljösynpunkt liksom Godegårds 
järnbruk med lång kontinuitet, bevarad bebyg-
gelse, ekbackar och herrgårdslandskap.

Det småkuperade moränlandskapet i planom-
rådets södra del har historisk betydelse. För 
att försörja befolkningen var jordbruk och 
spannmålsproduktion en avgörande faktor i 
bygden och i landskapet finns ytor i form av 
odlingslämningar vilka visar att de under kor-
tare eller längre period röjts och odlats. 

Eftersom landskapsavsnittet i hög grad utgörs 
av skogsmark är den kulturhistoriska läsbar-
heten låg.

Områdets värdebärande karaktärsdrag är de 
agrara spåren i landskapet och stationssam-
hällets kvarvarande byggnader. Se bilaga 3, 
kartor, figur 1.11-1.12.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning (etapp 1) utfördes 
inom planerad järnvägskorridor 2015. Inom 
korridoren påträffades ett stort antal läm-
ningar vilka flertalet vittnar om bygdens långa 
järnbrukshistoria i form av skogsbruksläm-
ningar samt spår av åkerbruk i utmarksområ-
den. Av de år 2015 identifierade lämningarna 
bedömdes ett antal ha status som fornläm-
ningar, vilket innebär att de är skyddade enligt 
kulturmiljölagen. Utöver de fornlämningar 
som sedan tidigare var kända såsom exempel-
vis blästplatsen väster om Godegårds kyrka 
(Raä 297), bedömdes kolningsanläggning 
(Raä 337), färdvägar (Raä 342, 345 och 339), 
fossil åkermark (Raä 272, 191, 270, 268 och 
300), brytningsyta för kvarts/kvartsit (Raä 
363) samt lägenhetsbebyggelse (Raä 302) vara 

Figur 2.9 Odlingslandskapet i Godegård. Till vänster i bild skymtar Godegårds stationssamhälle.
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Figur 2.10 Kuperat sprickdalslandskap med sjöar och skogsmark.

fornlämningar. Samtliga fornlämningar lig-
ger inom Godegårds socken. Under 2017 har 
närmare studier av de påträffade lämningarna 
utförts i form av fortsatt arkeologisk utredning 
etapp 2, vilken beräknas vara klar vid årsskif-
tet 2017/2018.

Förekomsten av fornlämningarna är spridd 
längs hela järnvägssträckan med undantag en 
koncentration av fossil åkermark som finns i 
moränbackslandskapet norr om Degerön.

2.6.3. Naturmiljö
Översiktlig beskrivning 

Landskapet i anslutning till den aktuella 
järnvägssträckan består till största delen av 
skogsmark, där den dominerande markan-
vändningen är skogsbruk. Markerna är hårt 
brukade och skogarna är över stora delar av 
landskapet likåldriga monokulturer av gran 
eller tall. Ställvis, i anslutning till hävdade 
eller tidigare hävdade marker, finns områden 
med ädellövskog, men tallskog dominerar. I 
låglänta områden hittas sumpigare skogar, 
framförallt runt vattendrag som regelbundet 
svämmas över. Bäver finns etablerad i vat-
tendragen kring planområdet och de stora 
arealerna sammanhängande skog ger goda 
förutsättningar för älg och rådjur.

Naturlandskapet vid planområdet har i huvud-
sak tre karaktärsområden och Godegårdsån 
rinner genom hela landskapet i nord-sydlig 
riktning.

Sprickdalslandskapet i norra delen präglas av 
skog och sjösystem. Stora delar av skogen är 
hårt brukad och fragmenterad av järnväg och 
vägar. Barrskog med blåbärsris i fältskiktet är 
den dominerande vegetationstypen. Skogen 
är generellt likåldrig inom respektive skifte, 
med allt från nyligen kalhuggna ytor till äldre 
bestånd. Området är intressant ur geologisk 
synvinkel med formationer som åsar och dö-
disgropar.

Insprängt i skogsmiljön finns rester av gamla 
torpmiljöer. I dess närområde syns spår i form 
av trädgårdsväxter och hävdgynnade växter 
längs de smala vägkanterna. 

Sjöarna utgör ett sammanhängande vatten-
system där vattnet fungerar som transportled 
för olika organismer och på flera ställen finns 
översvämningsmarker där succession av död 
ved skapas. I och i anslutning till sjösystemet 
finns skogar med naturvärden och häcknings-
möjligheter för olika fågelarter.  
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Söder om sprickdalslandskapet, med start 
kring Godegårds samhälle, finns ett småskaligt 
odlingslandskap insprängt i skogslandskapet. 
Här finns främst brukad åkermark, men även 
en del ängs- och hagmark och spridd gårdsbe-
byggelse. 

I jordbrukslandskapets kantzoner finns goda 
förutsättningar för ökad artrikedom. Här möts 
skogs- och jordbruksarterna, skydd för boplat-
ser skapas liksom mer föda för insekter, fåglar 
och smådjur. Dessutom skapas korridorer för 
småvilt. Små biotoper, som exempelvis åker-
holmar och alléer, bidrar också till ökad artri-
kedom i jordbrukslandskapet.

Kring den sydligaste delen av planområdet 
finns skogbevuxen moränmark. Området är 
relativt flackt och domineras av homogen 
barrskog. Naturvärden är främst kopplade till 
enstaka vattendrag som korsar järnvägen.

Vattendrag

Sträckan mellan Jakobshyttan och Godegård 
präglas till stor del av det vattensystem som 
finns i dalgången, med ett stort antal gölar, 
våtmarker och vattendrag. Dominerande är 
Godegårdsån som följer järnvägen tätt i stort 
sett hela sträckningen från Jakobshyttan 
till Godegård. Söder om samhället följer ån 
befintlig järnväg på ett något större avstånd. 
Området kring Godegårdsån kännetecknas av 
våtmarksområden som periodvis översväm-
mas. För fördjupad bakgrund, se kartor och 
fotografier i bilaga 2, MKB, kapitel 5. 

Utöver Godegårdsån och dess vattensystem 
finns ett antal mindre vattendrag och tidvis 
vattenförande rinnvägar som ansluter till ån 
från kringliggande höjdområden. 

Flera markavvattningsföretag finns i närheten 
av järnvägen längs den södra delen av sträck-
an där järnvägen går genom jordbruksmark. 
Inom ett av markavvattningsföretagen, Rödja 
Folkhult m.fl. 1921, ingår ett dike som korsas 
av järnvägen, se figur 5.1.17 i bilaga 2, MKB. 
Övriga markavvattningsföretag berörs inte di-
rekt av järnvägen utan ligger uppströms eller 
nedströms järnvägsanläggningen.

Våtmarker

Våtmarksområden finns främst vid Gode-
gårdsån samt gölarna i dalgången, men det 
finns även några friliggande våtmarker. I höjd 
med norra delen av Unnagölen samt öster om 
Unnamon finns två mindre våtmarksområden 
mellan befintlig järnväg och den grusväg som 
löper på dalgångens östra sida. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Längs sträckan finns ett antal vattenförekom-
ster, dvs. vattenområden av en viss storlek 
som omfattas av vattenförvaltningen. Inom 
aktuellt område finns vattenförekomster i 
form av vattendrag samt en grundvattenföre-
komst. Beskrivning av vattenförekomsterna 
samt detaljer rörande status och kvalitetskrav 
redovisas i bilaga 2; MKB, kapitel 5.

Figur 2.11 Kring Godegårds samhälle och Godegårds kyrka breder böljande 
betesmarker ut sig. 
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Skyddade naturområden

Inga naturreservat, Natura 2000-områden 
eller riksintressen för naturvård finns inom 
eller i nära anslutning till planområdet. 
Däremot finns områden som omfattas av 
naturvårds-program, sumpskogar utpekade 
av Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper och biotop-
skydds-områden se bilaga 3 kartor, figur 1.13 
och 1.14. Dessa områden är främst knutna till 
Godegårdsån med dess intilliggande sumpsko-
gar. För de områden som berörs av planerat 
järnvägsområde har naturvärdesinventering 
utförts (se nedan).

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) enligt svensk standard (SS 
199000:2014) har utförts inom planområdet 
i augusti 2016 med komplettering i oktober 
2016. Naturvärdesinventeringen i sin helhet 
med identifierade värden och arter redovisas i 
bilaga 2 MKB och i tillhörande PM Naturvär-
desanalys.

Vid utförd naturvärdesinventering har 38 na-
turvärdesobjekt identifierats, varav 9 objekt 
innehar högt eller högsta naturvärde. Gode-
gårdsån och dess strandmiljöer är utpekade 
som naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) 
och tillskrivs även högt värde enligt ovan-
stående bedömningsskala (se bilaga 2 MKB 
kapitel 5.1.3). De objekt som är klassade som 
klass 2 (högt naturvärde) utgörs av strand-
miljöer, vattendrag med angränsande skog/
våtmark, hällmarkstallskog samt en skog med 
rester från en gammal torpmiljö. Även klass 
2-objekten tillskrivs högt värde enligt bedöm-
ningsskalan.  Objekt i naturvärdesklass 3 och 
4 tillskrivs måttligt värde. Antal objekt i res-
pektive naturvärdesklass framgår av tabell 2.3.  
Samtliga naturvärdesobjekt redovisas i bilaga 
3 kartor, Figur 1.13 och 1.14. I tabell 6.1.1. i bi-
laga 2 - MKB, redogörs för järnvägsprojektets 
påverkan på naturvärdesobjekten.  

I naturvärdesinventeringen identifierades 
även fem landskapsobjekt (se bilaga 2 MKB). 
Dessa utgör sammanhängande områden som 

har potential att främja biologisk mångfald 
i ett landskapsperspektiv. Områdena utgörs 
av sandiga och öppna delar av befintlig järn-
vägsmiljö, sjösystemet och strandmiljöerna i 
sprickdalslandskapet, Godegårdsån samt det 
öppna odlingslandskapet med sin långa kon-
tinuitet av hävd och småskalighet. Se bilaga 3 
kartor.

Generellt biotopskydd

Det generella biotopskyddet omfattar ett antal 
småbiotoper inom odlingslandskapet, t.ex. 
alléer och småvatten. Sådana småbiotoper 
har ofta högt naturvärde och definieras som 

”mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda”. Dessa är 
skyddade enligt 7 kap. 11§ Miljöbalken. Dis-
pens krävs för ingrepp och kan endast ges om 
särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap. 11a§ 
Miljöbalken gäller inte förbuden för åtgärder 
inom område med generellt biotopskydd om 
de behandlas i en järnvägsplan som fastställs. 
Åtgärderna behöver inte dispensprövas om de 
hanteras i samma omfattning i planläggnings-
processen som vid en dispensprövning och 
redovisas i en järnvägsplan som fastställs.

Fyra objekt som omfattas av det generella 
biotopskyddet identifierats vid utförd natur-
värdesinventering (NVI). Dessa utgörs av en 
lindallé, en björkallé och två solbelysta diken 
i åkermark Det är dock endast ett av dikena 
som berörs av järnvägsombyggnaden. Samt-
liga objekt visas i bilaga 2, MKB, samt tillhö-
rande PM Naturvärdesanalys. I MKB-bilagan 
Prövningar inom järnvägsplanen redogörs 
för prövning av biotopskyddet inom järnvägs-
planen avseende det objekt som påverkas.

Strandskydd

Strandskyddet regleras i 7 kap. 13§ Miljöbal-
ken och syftar till att långsiktigt bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten samt säkerställa allmänhetens tillgång 
till vattenmiljön. Runt samtliga stränder vid 
havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek 
gäller generellt 100 meter strandskydd från 
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Naturvärdesklass Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 

Högsta naturvärde 

Opåverkade miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga 
processer, många värdefulla strukturer och naturvårdsarter. Varje 
enskilt område är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 

Högt naturvärde 

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga biotopkvaliteter och 
ett påtagligt artvärde. Varje enskilt område är av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 

Påtagligt naturvärde 

Till viss del påverkade miljöer med inslag av naturliga processer och 
strukturer samt av naturvårdsarter. Det är av särskild betydelse att 
dessa områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

  

Områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det 
trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald. Det är av betydelse att dessa områdens ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

Tabell 2.2 Naturvärdesklasser

Naturvärdesklass Antal 
naturvärdesobjekt 

Naturvärdesklass 1 

Högsta naturvärde 

2 

Naturvärdesklass 2 

Högt naturvärde 

7 

Naturvärdesklass 3 

Påtagligt naturvärde 

15 

Naturvärdesklass 4 

Visst naturvärde 

14 

 

Tabell 2.3 Antal	identifierade	naturvärdesobjekt	i	
respektive naturvärdesklass i utförd naturvärdesinven-
tering.
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strandkanten (utökningar och undantag kan 
finnas). Delar av järnvägsprojektet berör 
strandskyddat område kring Godegårdsån 
med biflöden. Enligt 7 kap. 16§ Miljöbalken 
gäller inte förbuden för åtgärder inom område 
med strandskydd och ingen dispens krävs om 
strandskyddet hanteras i samma omfattning i 
planläggningsprocessen som vid en dispens-
ansökan och redovisas i en järnvägsplan som 
fastställs. 

Åtgärder inom detta järnvägsprojekt som 
berör strandskyddade områden och som 
hanteras inom ramen för denna järnvägsplan 
redovisas i MKB-bilagan Prövningar inom 
järnvägsplanen.

Skyddade arter

Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av 
djur och växter, samt vad som gäller för arter 
som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda. 
Fridlysning innebär att det är förbjudet att 
plocka, samla in eller skada växten, djuret el-
ler deras livsmiljö. Dispens avseende påverkan 
på skyddade arter kan endast ges om verksam-
heten inte försvårar uppfyllandet av gynnsam 
bevarandestatus.

I anslutning till järnvägsområdet finns ett an-
tal rödlistade fåglar observerade (Artportalen 
2016-02-18) i närheten av Godegårdsån, däri-
bland flertalet sångare, sånglärka och mindre 
hackspett. I avseendet bullerpåverkan på fåg-
lar har Trafikverket ett riktvärde för ”Betydel-
sefulla fågelområden med låg bakgrundsnivå” 
(TDOK 2014:1021). Inga sådana områden be-
döms beröras i aktuellt järnvägsprojekt. 

Samtliga grod- och kräldjur i Sverige är frid-
lysta och vid utförd naturvärdesinventering 
noterades en vanlig groda i ett av översväm-
ningsområdena kring Godegårdsån och le-
kande grodor har observerats i området sydöst 
om Godegård (naturvärdesobjekt 30 och 31). 
Det bedöms även vara troligt att groddjur före-
kommer inom andra våtmarker som berörs av 
järnvägsprojektet. 

Bland fridlysta däggdjur bedöms att Gode-
gårdsån kan vara en lämplig lokal för utter 
och att lövskogs- och odlingslandskapet kring 
Godegårdsån kan vara ett lämpligt habitat för 
fladdermöss. 

Fördjupade artinventeringar för fåglar, flad-
dermöss samt grod- och kräldjur har utförts 
under våren/sommaren 2017 i syfte att ge 
underlag för bedömning av järnvägsprojek-
tets eventuella påverkan på dessa artgrupper. 
Påverkan och eventuella behov av komplet-
terande skyddsåtgärder för att inte medföra 
påverkan på skyddade arters bevarandestatus 
redovisas i ett separat PM Artskydd, som 
kommer att samrådas med länsstyrelsen i Öst-
ergötland, samt kommer att följas upp i Tra-
fikverkets miljösäkring för projektet. 

Under hösten 2017 gjordes även en fördjupad 
inventering av musslor i vattendragen som är 
i kontakt med Godegårdsån. Inventeringen 
visade inte någon förekomst av hotade arter, 
en enstaka förekomst av allmän dammussla 
identifierades norr om Anderstorp. Artföre-
komsten redovisas tillsammans med övriga 
arter i PM Artskydd.

Avseende växter har de fridlysta skogsarterna 
blåsippa, revlummer och mattlummer notera-
dats i ett antal skogsområden vid utförd natur-
värdesinventering. Även orkidéer, som alla är 
fridlysta i Sverige, har påträffats i våtmarker 
inom inventeringsområdet, se bilaga 2 MKB. 
Inom två naturvärdesobjekt påträffades natt-
viol och jungfru Marie nycklar.

2.6.4. Friluftsliv och rekreation
Landskapet inom och kring planområdet be-
står till stor del av barrskog. I de norra delarna, 
från länsgränsen och söderut till Godegård, 
finns ett kuperat skogslandskap med ett stort 
antal mindre sjöar. Kring Godegård öppnar 
landskapet upp sig med flacka odlingsmarker. 
Här finns bland annat bollplaner och väster 
om Godegård även större skogsmarker av vikt 
för friluftslivet, med exempelvis motionsleder. 
Mellan Godegård och Degerön består landska-
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pet runt det öppna odlingslandskapet av små-
kuperad skogsmark, till största del bestående 
av granskog. 

Vid utbyggnaden av järnvägen är det viktigt att 
hantera områden med värdefulla rekreations- 
och friluftslivsområden varsamt. Nedanstå-
ende hänsynsområden bedöms vara känsligast. 
Se bilaga 3 kartor, figur 1.20-1.21.

Skogsmark med sjöar, Jakobshyttan - Gode-
gård

Det kuperade skogslandskapet och sjöarna i 
den norra delen, mellan länsgränsen och Go-
degård, är värdefullt för friluftslivet. Skogarna 
består till största del av gran- och tallskog. 
Genom landskapet finns skogsvägar som ökar 
tillgängligheten till skogen och ger möjlighet 
till cykling och ridning. Utöver detta utövas 
bland annat fiske i området. 

Rekreationsområden kring Godegård

Invid Godegård finns flera områden av vikt för 
rekreations- och friluftslivet både lokalt och 
regionalt. 

Väster om Godegårds samhälle ligger Krass-
bäcks friluftsområde kring Hökeberg med löp-
spår, längdskidspår, möjlighet till orientering 
och mountainbikeleder samt klubbstugor och 
grillplatser, då området även är populärt för 
promenader och utflykter. 

Inom Krassbäcks friluftsområde ligger bad-
platsen Hökabadet vid sjön Höksjön. Här 
finns grillplats och brygga. 

Cykelleden Sverigeleden och Runt Vätternle-
den passerar genom området. Cykellederna 
används utöver av turister även flitigt av cykel-
sektionen i föreningen Godegårds SK. Många 
människor promenerar även sträckan mellan 
kyrkan och säteriet.

Figur 2.12 Öster om Godegårds samhälle ligger Krassbäcks friluftsområde med löpspår, längsskidspår 
och mountainbikeleder.
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I nordöstra delen av Godegårds samhälle, mel-
lan skolan och järnvägsspåret, ligger skolans 
idrottsplats. Här finns en bollplan, en multi-
arena samt löparbana. I närheten av idrotts-
planerna och livsmedelsbutiken finns en mini-
golfbana.

Mellan Godegårds samhälle och Godegårds 
kyrka ligger De Geer-vallen. Här finns boll-
planer och klubbstuga. Strax norr om bollpla-
nerna ligger Godegårds festplats/dansbana 
med scen.

Skogsmark Godegård – Degerön

Skogsområdena mellan Godegård och De-
gerön används för bär- och svampplockning, 
jakt och promenader men innehåller inte 
sjöar eller det varierade landskapet som finns 
i skogarna norr om Godegård. Bredmossen 
norr om Degerön är ett intressant område för 
fågelskådning. Ett annat intressant område är 
Godegårdsåns södra del, öster om järnvägs-
spåret, där sångsvanar häckar.

Godegårdsån, de olika gölarna och anslutande 
vattendrag omfattas av strandskyddet.

2.6.5. Hälsa och boendemiljö
Järnvägsutbyggnaden berör boendemiljön 
framförallt genom buller, vibrationer, visuell 
påverkan och barriärverkan.

Järnvägen som finns i området ska byggas ut 
till dubbelspår och trafiken på spåret kommer 
att öka något. Ombyggnaden berör drygt 12 
kilometer järnväg. Den befintliga sträckningen 
kommer delvis behållas. Från Anderstorp och 
knappt 7 kilometer söderut kommer järnvägen 
till största del gå i ny sträckning. Miljön är 
idag påverkad av miljöstörningar från järn-
vägen. I Godegård överskrider sannolikt bul-
lernivåerna från vägtrafiken idag inte några 
riktvärden då trafikeringen är mycket låg till 
låg på samtliga vägar. Inte heller i framtiden 
bedöms detta vara troligt. 

Bullerskyddsåtgärder utförs inom de av Tra-
fikverkets infrastrukturprojekt där man riske-
rar att överskrida riktvärdena för ekvivalent 
ljudnivå (medelvärde över dygnet) och/eller 
maximal ljudnivå. 

Figur 2.13 De Geer-vallen, en anläggning med fotbollsplaner och festplats.
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Tågtrafik ger upphov till vibrationer. Un-
der vissa förhållanden kan dessa uppfattas i 
byggnader. Dessa förhållanden är normalt att 
såväl järnväg som byggnader är grundlagda på 
gemensamt jordlager av lera eller silt. Markvi-
brationer i samband med tågtrafik är i många 
områden ett problem. Vibrationerna kan för-
stärka den upplevda störningen från tågbuller. 

Normalt uppstår det inga stora vibrationer 
från tågtrafik på berg och fasta jordarter till 
exempel morän. När järnvägen passerar ge-
nom områden med lera, silt och liknande vat-
tenbemängda jordmaterial kan kraftiga vibra-
tioner uppstå. Beroende på grundläggning och 
konstruktion kan markvibrationer förstärkas 
längre upp i berörda byggnader. I området 
som berörs finns isälvssediment, morän och 
på vissa håll silt, men förutsättningarna be-
döms inte vara särskilt svårhanterade vibra-
tionsmässigt vid ombyggnad av järnvägen, 
med undantag för sträckan genom Godegård 
där det även förekommer lera. Vibrationsmät-
ningar har visat på förhöjda vibrationsnivåer 
från järnvägen på denna sträcka, vilket inne-
bär att det kan påverka vilken typ av konstruk-
tion som krävs. 

Järnvägsanläggningens krav på stora radier 
och små lutningar gör att det inte går att följa 
den kuperade terrängen. Det betyder att den 
nya järnvägen kommer att ligga omväxlande 
på bank och i skärning och i vissa partier på 
bro. Järnvägen kan komma att påverka land-
skapet direkt genom det visuella intrycket och 
genom att till exempel utblickar bryts. Den 
kan även medföra olika indirekta konsekven-
ser genom förändrad markanvändning, till 
exempel upphörande av åkerbruk med igen-
växning som följd. En målsättning är att järn-
vägen inte ska bryta de visuella sambanden i 
öppna dalgångar och andra större landskaps-
rum. 

Järnvägen innebär en barriär för människors 
rörelsemönster och försvårar möjligheten till 
att nyttja omgivningen. I detta projekt kom-
mer  plankorsningar att ersättas med plan-
skilda korsningar. Se bilaga 3 kartor, figur 
1.22-1.23.

2.6.6. Naturresurser
Inom planområdet bedrivs mestadels skogs-
bruk i den norra delen kring Sprickdalen och 
området norr om Degerön. 

Kring Godegård passerar utredningskorri-
doren jordbruksmarker som i dag brukas av 
Hälla gård. 

Vatten

I dalgången mellan Jakobshyttan och Degerön 
löper Godegårdsåsen/Hallsbergsåsen som är 
en isälvsavlagring med huvudsakligen sand 
och grus. Åsen löper parallellt med befintlig 
järnväg ner till Godegårds kyrka där den vi-
ker av västerut. Åsen överlagras bitvis av mer 
finkornigt material i form av silt. Tätare jord-
material som täcker ett vattenförande jordma-
terial utgör ett naturligt skydd som minskar 
risken för påverkan på grundvatten i underlig-
gande jordlager vid till exempel olyckor.

Godegårdsåsen/Hallsbergsåsen är mycket vik-
tig för vattenförsörjning av samhällena Gode-
gård och Degerön och det finns en kommunal 
vattentäkt belägen strax norr om Godegårds 
samhälle. I dagsläget är drygt 300 personer 
anslutna till vattentäkten. Det saknas reserv-
vattentäkt och vid eventuell skada på vatten-
täkten kan vattenförsörjningen endast lösas 
tillfälligt med vattentankar.

Det finns ett antal privata brunnar mellan 
Jakobshyttan och Degerön. En handfull brunn-
nar ligger mycket nära befintlig järnväg, bl.a. 
vid Äspekullen, Unnamon och strax söder om 
Godegårds kyrka. Ett mätprogram har upprät-
tats och regelbunden mätning av nivåer och 
provtagning av vattenkvalitet i ett antal brunn-
nar pågår. 

Inne i Godegårds samhälle och vid kyrkan 
finns energibrunnar. Se bilaga 3 kartor, figur 
1.32-1.33.
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Värdefulla ämnen och mineraler

Den norra delen av sträckan, mellan Jakobs-
hyttan och Lilla Äspe, ligger inom riksintresset 
för utvinning av mineral enligt beslut av SGU 
(Statens Geologiska Institut, 1991-05-08); 
Zinkgruvan. 

I den södra delen, söder om Godegårds kyrka, 
angränsar korridoren till en torvtäkt.

2.6.7. Markföroreningar
Miljötekniska markundersökningar längs med 
aktuell sträcka från Jakobshyttan till Degerön 
har utförts. Undersökningarna omfattar prov-
tagning av jord i banvallen (2015) samt prov-
tagning av jord inom två före detta sågverks-
områden i Godegård, provtagning av jord vid 
fem alternativa utredda lägen för planskilda 
korsningar i Godegård, provtagning av jord i 
växellägen och provtagning av jord i banvallen 
på sträckor där den ska rivas (2016). Resulta-
tet visar att föroreningar, framför allt arsenik, 
koppar, kvicksilver, PAH och bekämpnings-
medlet diuron förekommer i banvallen. Inom 
sågverksområdena påträffades förhöjda halter 
av arsenik, bly och PAH. 

På de sträckor som banvallen rivs kommer det 
vid schakt krävas särskild hantering av föro-
renade massor. Majoriteten av massorna visar 
halter över haltnivåer för mindre än ringa risk 
(MRR) och anmälan om återanvändning av 
avfall för anläggningsändamål kan krävas för 
återanvändning av massor utanför projektet.

Massor som uppfyller krav för MKM bedöms 
kunna återanvändas inom projektet. Aktuell 
sträckning ingår till stora delar i grundvatten-
förekomsten Godegårdsåsen/Hallsbergsåsen. 
Vid schaktarbeten inom markområdet som 
berörs av grundvattenförekomsten, från Ja-
kobshyttan till strax söder om Godegårds 
kyrka (km 234+000 till km 243+700), ska 
särskild hänsyn med avseende på skydd av 
grundvatten tas. Platsspecifik bedömning av 
de massor som avses återanvändas kan krävas 
för att uppnå en masshantering som är ekono-
miskt och miljömässigt motiverad.  

Massor med halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning, MKM, ska transporteras 
till godkänd mottagningsanläggning för föro-
renade massor. Ett miljökontrollprogram för 
kontroll och hantering av föroreningsinnehåll 
i schaktmassor och länshållningsvatten samt 
arbetsmiljökontroll och omgivningskontroll 
ska upprättas inför entreprenaden.

2.7. Byggnadstekniska förutsättningar.
2.7.1. Topografi
Från Jakobshyttan till Godegård utgörs områ-
det av ett kuperat landskap med isälvsavlag-
ringar. På höjdpartier är det morän och berg i 
dagen som dominerar medan mer finkorniga 
jordar återfinns i dalgångar kring vattendrag 
och sjöar. Kring Godegård består landskapet 
av flacka odlingsmarker. Söder om Godegård 
och fram till Degerön är det kuperat morän-
landskap som dominerar.

2.7.2. Geotekniska förhållanden
Från Jakobshyttan fram till plankorsningen i 
Anderstorp består jorden längs planerad järn-
väg av isälvssediment och mindre partier av 
torv. Mellan Anderstorp och Godegård plane-
ras en nysträckning öster om befintlig järnväg, 
på områden med isälvssediment, morän och 
berg i dagen med inslag av mindre torvom-
råden. Kring Godegård och söderut består 
jorden av lera och silt omväxlande med isälvs-
sediment och i området längs Godegårdsån 
består jorden av älvsediment av lera och silt. 
Ett torvområde finns i närheten av idrotts-
platsen i Godegård. En bit söder om Godegård 
övergår jorden till morän med inslag av berg 
i dagen och mindre lösjordsområden fram till 
Degerön. Jordartskarta för sträckan redovisas 
i bilaga 3 kartor , figur 1.24-1.25.

Ur ett geologiskt perspektiv utgörs området av 
en förhållande komplex mix av bergarter med 
en rest av en nedvittrad bergskedja som äldsta 
del. Under senare tid har yngre bergarter i 
form av graniter slagit igenom de äldre och 
skapat så kallade gångbergarter. Dessa har 
bidragit till att prägla det område vi ser idag. 
(SGU kartblad af165) se bilaga 3 kartor, figur 
1.26-1.27.
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2.7.3. Grundvatten
Generellt gäller att grundvattenytan följer 
markytans variationer med undantaget att 
grundvattenytan ligger djupare under marky-
tan i höjdområden jämfört med i låglänt ter-
räng. I närheten av vattendrag ligger grund-
vattennivån vanligen i nivå med vattendraget. 
Grova jordarter, som i det här fallet Gode-
gårdsåsen/Hallsbergsåsen, verkar vanligtvis 
dränerande på omgivande terräng, dvs. en 
lägre grundvattenyta kan förväntas i åsmateri-
alet jämfört med kringliggande markområden. 
Om åsmaterialet täcks av ett tätare material 
kan det förekomma ett ytligt beläget övre 
grundvattenmagasin i det tätare materialet. 

2.7.4. Ytvatten
Området kring Godegård och söderut kän-
netecknas till stor del av Godegårdsån som 
omges av sumpskogar och svämplaner som 
översvämmas regelbundet. Ån meandrar ge-
nom landskapet och tar på så sätt ett relativt 
brett område i anspråk. 

Översvämningsrisk

Det finns risk för översvämning vid lågpunkter 
i terrängen med bristfällig avvattning samt i 
områden som ligger nära vattendrag och sjöar 
där nivåerna kan stiga i samband med kraftiga 
regn och snösmältning. 

Strax norr om Godegård korsar järnvägen 
Godegårdsån med omgivande svämplan. Här 
bedöms risken för översvämningar i terrängen 
vara relativt hög. Söder om Godegård går 
järnvägen på skrå längs med en sluttning. På 
flera ställen finns instängda svackor väster 
om järnvägen där det riskerar att bli vatten 
stående om avvattningen under järnvägen inte 
fungerar optimalt. På östra sidan av järnvägen 
löper Godegårdsån och på några platser kan 
järnvägen beröras om åns vattenstånd stiger. 
Detta gäller till exempel ett område strax sö-
der om Godegårds festplats/dansbana. 

2.7.5. Ledningar
Det finns ledningar inom järnvägsplanens om-
råde och dessa syns på illustrationskartorna. 
Hur de hanteras beskrivs i kapitel 9.10. 
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3. Den planerade järnvägens och vägarnas 
lokalisering och utformning med motiv

Figur 3.1 Järnvägssträckan Jakobshyttan - Degerön

3.1. Val av lokalisering för järnvägen

Den sträcka som studerats är Jakobshyttan 
– Degerön. Norr om och i Jakobshyttan samt 
söder om Degerön är järnvägen redan utbyggd 
till dubbelspår. Eftersom projektet innebär en 
utbyggnad av befintligt enkelspår till dubbel-
spår så har naturligtvis det befintliga spårets 
lokalisering i princip varit styrande om inte de 
lokala förhållandena krävt annat.

I projektets uppstart gjordes en linjevalsstu-
die för att hitta det bästa läget för järnvägen 
genom Sprickdalen och för passagen vid Go-
degårds kyrka. I Sprickdalen studerades alter-
nativen A1, A, B samt 2008 och vid Godegårds 
kyrka studerades alternativen 2008, C, D samt 
E. Se bilaga 3, kartor, figur 1.32-1.33.

3.1.1. Vald lokalisering med motiv
Efter linjevalsstudien och samråd i december 
2016 valdes alternativ A1 och E. Dessa två lin-
jer sammanfogades och fick namnet alternativ 
A1. 

Alternativet innebär att järnvägen mellan 
Jakobshyttan och Degerön byggs om från 
enkelspår till dubbelspår. Från Jakobshyttan 
och söderut förläggs det nya spåret till den 
västra sidan om befintlig anläggning. Nytt 
dubbelspår byggs från Anderstorp till drygt en 
kilometer söder om Godegårds kyrka. Därifrån 
förläggs det nya spåret till den östra sidan om 
befintlig anläggning. 

3.1.2. Bortvalda lokaliseringsalternativ 
med motiv
Bortvalda alternativ i Sprickdalen

Alternativ A valdes bort då det alternativet 
gick i djup skärning och krävde två tunnlar i 
Sprickdalen. Detta medförde cirka 245 000 m3 
mer överskottsmassor än alternativ A1. 

Alternativ B valdes bort då det alternativet 
gick i djup skärning och krävde två tunnlar i 
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Sprickdalen. Detta medförde cirka 470 000 m3 
mer överskottsmassor än alternativ A1. 

Alternativ 2008 valdes bort då det alternativet 
gick i djup skärning och krävde två tunnlar i 
Sprickdalen. Detta medförde cirka 420 000 
m3 mer överskottsmassor än alternativ A1.

Bortvalda alternativ vid Godegårds kyrka

Alternativ C valdes bort då det inte klarar 
målhastigheten för banan på grund av för små 
radier.

Alternativ D valdes bort då det inte klarar 
målhastigheten för banan på grund av för små 
radier.

Alternativ 2008 valdes bort då det ligger väl-
digt nära befintligt spår och inte går att bygga 
under trafikering på det befintliga spåret. 

Efter samrådsmötet med allmänheten i sam-
band med lokalingering av vägarna i Godegård 
framkom ett önskemål om att dra järnvägen 
öster om Godegård. Detta alternativ studera-
des men avfärdades då det var för stor påver-
kan miljön kring Godegårdsån samt att det 
också skulle omöjliggöra ett eventuellt fram-
tida tågstopp i Godegård.

3.2. Val av utformning av järnvägen

Järnvägsplanen omfattar en utbyggnad till 
dubbelspår mellan Jakobshyttan och Degerön, 
en sträcka på cirka 12 kilometer. 

I Jakobshyttan är det redan idag utbyggt till 
dubbelspår men ett tredje spår ska byggas på 
den västra sidan om befintliga spår med start i 
km 234+200 till km 235+400. I samband med 
den nya växeln i km 235+400 byggs även ett 
stickspår för uppställning av underhållsfordon 
eller trasiga vagnar.

Från km 235+500 till km 237+700 byggs ett 
nytt spår väster om befintligt enkelspår, sedan 
byggs det nytt dubbelspår till km 244+750. 

Därefter ska det byggas ett nytt spår öster om 
befintligt spår ner till Degerön. I km 246+600 
ansluter det nya spåret till det befintliga dub-
belspåret som fortsätter ner mot Motala.

Teknisk utformning 

Banan byggs för att klara en maximal hastig-
het av 200 km/h och STAX 25. Kraftförsörj-
ning och signalanläggning byggs om och kom-
pletteras för dubbelspårsdrift, vilket innebär 
att nya stolpar för el- och signalanläggning 
sätts upp liksom att nya teknikhus för elkraft 
och signal byggs.  Nya växlar och skyddsväxlar 
byggs på de platser där det finns behov. 

På Jakobshyttans station, som idag är om-
byggd till dubbelspår, byggs ett tredje spår 
för uppställning och trafikering, liksom ett så 
kallat BA-stick, ett stickspår för tillfällig upp-
ställning av kortare tåg eller underhållsfordon. 

I samband med planeringen av det tredje 
spåret har det framkommit önskemål från 
Zinkgruvan och Sveaskog om ett lastspår som 
ansluter till Jakobshyttan men då detta skulle 
bli kostsamt så lades planerna på is.    

I Degerön byggs nya växlar i anslutningen 
mellan befintligt dubbelspår och det nya 
dubbelspåret norrut. Kraftförsörjning, sig-
nalanläggning samt växlar byggs om så att 
anläggningen kan nyttjas som planerat. Sig-
nalsystemet blir ett konventionellt signalsys-
tem med datoriserade ställverken, vilket möj-
liggör ett framtida införande av signalsystemet 
ERTMS. Säkerhetssystemet ATC (Automatic 
Train Control) som förhindrar att tåg kommer 
i konflikt med varandra förutsätts. Signalsys-
temet är anpassat för att 750 meter långa tåg 
ska kunna trafikera sträckan samt för högsta 
tillåtna hastighet (STH) 200 km/h.

För att mildra barriäreffekter är det viktigt att 
planskilda passager anordnas, vilket föreslås 
på 4 platser; tre platser kring Godegård och en 
i Anderstorp (se kartbilaga 3, figur 1.1 och 1.2), 
där T3 är en ny passage vid Godegårdsån. Alla 
korsningar mellan väg och järnväg utförs som 
planskilda.
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Mark och anläggningar i anslutning till boen-
demiljöer vid järnvägen och dess kringmiljö 
utformas enligt förslag i järnvägsplanens 
gestaltningsprogram på ett så tilltalande 
sätt som möjligt. Detta gäller broar, kraftiga 
skärningar och bankar samt bullerdämpande 
åtgärder. 

Dubbelspåren ska vara elektrifierade och 
utrustade med hjälpkraft så sombelysning, 
växelvärme m.m. Kontaktledningssystemet 
anpassas för 200 km/h. 

I samband med den nya sträckningen av järn-
vägen i Sprickdalen kommer en SIR-mast med 
tillhörande relä-hus att behöva flyttas från 

Äspe till Godegård. SIR står för Svensk Inter-
nationell Radio är Trafikverkets kommunika-
tionssystem längs järnvägen. Masten kommer 
att bli cirka 18 meter hög och placeras på den 
östra sidan av järnvägen, intill det befintliga 
teknikhuset. Se figur 3.2.

3.3. Val av lokalisering för vägarna

Projektet har ett mål att få bort alla plankors-
ningar mellan järnväg och väg. För denna 
delsträcka innebär det att plankorsning vid 
Anderstorp, Godegård och Godegård kyrka 
stängs. I projektets uppstart har en lokali-
seringsutredning skett för att hitta de bästa 
lägena för ersättning av dessa stängda plan-
korsningar.

Figur 3.2 Placering SIR-mast
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3.4. Val av utformning för vägarna 
med motiv

För järnvägspassagen i Godegård har flera 
olika alternativ för planskilda korsningar 
studerats, men valt att gå vidare med tre al-
ternativ. Det är ett tunnelalternativ, T1 och ett 
broalternativ B5 samt ett tunnelalternativ för 
endast gång- och cykeltrafik, T3. Se figur 3.3

Även för järnvägspassagen i Anderstorp har 
flera olika alternativ för planskilda korsningar 
studerats, men valt att gå vidare med ett alter-
nativ. Se figur 3.7.

Figur 3.3 Lokaliseringsalternativ för planskilda korsningar i Godegård
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Alternativ T1 

Tunnel i samma läge som befintlig järnvägs-
korsning vid Godegård kyrka på väg 1102. Väg 
1102 ansluter i väster till väg 1092 och i norr 
till Hökavägen (väg 1101). Nya anslutningen 
till väg 1092 förskjuts söderut jämfört med 
dagens anslutning. Detta för att inte påverka 
gårdsmiljön med stora schaktutbredningar. 
Bredden på vägen blir cirka 6,5 meter och lut-
ningen blir som mest 6 %. Det korta avståndet 
från väg 1092 till järnvägspassagen samt topo-
grafin påverkar frihöjden i tunneln så att den 
endast kan dimensioneras för personbilstrafik, 
fri höjd ca 3 meter. Detta alternativ innebär 
att ytterligare minst en planskild korsning i 
form av en bro dimensionerad för tung trafik 
behövs, vilket uppfylls med alternativ B5. 

Alternativ B5

Bro över järnvägen strax söder om Godegård. 
Vägen ansluter i väster till väg 1092 och i öster 
till väg 1101. Vägens bredd blir cirka 6,5 me-
ter. Alternativ B5 kan upplevas som en barriär 
eftersom det går på bank till stora delar. Det 
finns möjlighet att göra anslutningar för gång-
och cykeltrafik på båda sidor om järnvägen 
och ansluta dessa till Godegårds samhälle. Un-
narydsvägen kan anslutas till detta alternativ 
väster om järnvägen. Det gör att det befintliga 
gatunätet i Godegårds samhälle knyts ihop 
med den nya vägen.

Figur 3.5 Fotomontage alternativ B5, Godegård.

Figur 3.4 Fotomontage alternativ T1, Godegård.



39

Järnvägsplan Jakobshyttan - Degerön 
Granskningshandling 2017-11-27

Planbeskrivning  
Kapitel 3 - Den planerade järnvägens och vägarnas 

lokalisering och utformning med motiv

Alternativ T3

Passage för gång- och cykeltrafik under järn-
vägens tänkta bro norr om Godegård. Pas-
sagen får en bredd av cirka 3 meter med en 
lutning på max 8%. Befintlig järnvägsbro/pas-
sage över Godegårdsån kan användas för den 
nya gång- och cykelvägen. Passagen ansluter 
i väster vid skolan och i öster till Hökavägen 
(väg 1101) vid infartsvägen till pumpstationen. 
Passagen under järnvägen samordnas med 
järnvägens nya passage över Godegårdsån.

Anderstorp

Bro för väg 1092 över järnvägen vid Anders-
torp. Väg 1092 korsar idag järnvägen vid An-
derstorp, den nya passagen över järnvägen är 
placerad längre söderut jämfört med dagens 
järnvägspassage. Landskapets topografi möj-
liggör en bro där både nya och gamla järnvä-
gen samt Godegårdsån passeras. Se figur 3.7.

Enskilda vägar

Där enskilda vägar påverkas av den nya järn-
vägssträckningen byggs nya ersättningsvägar. 
Detta sker bland annat till berörda fastigheter 
i Sprickdalen samt berörd fastighet strax söder 
om Godegård kyrka.

Figur 3.6 Fotomontage alternativ T3, Godegård

Figur 3.7 Ny bro över järnvägen vid Anderstorp
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3.5. Bortvalda alternativ vägar med 
motiv

Alternativ B8

Bro över järnvägen ca 400 m norr om befint-
lig järnvägsövergång. Alternativet ligger fel i 
förhållande till Godegård och resande, samt 
skulle innebära en bro genom området för 
Godegårds vattentäkt och planerade vatten-
skyddsområde. Alternativet valdes därför bort 
av Trafikverket i ett tidigt skede.

Alternativ T1 med full höjd för motorfordon och 
alternativ T2 med full höjd för motorfordon

Tunnel under järnvägen med full fri höjd un-
dersöktes tidigt i utredningen. Dessa alternativ 
med en fri höjd på 5 meter för tunneln är inte  
genomförbar med godtagbara lutningar enligt 
VGU. Grundvattnets yta ligger även mycket 
nära markytan. Det som ytterligare kom-
plicerar läget är Godegårdsån på den östra 
sidan, det är inte möjligt att komma upp till 
marknivå innan ån utan att kraftigt överskrida 
maximalt tillåtna lutningar för vägen.

Alternativ B1

Bro söder om Godegård, norr om Godegårds 
kyrka. Vägen ansluter i väster till väg 1092 och 
i öster till väg 1102. Den följer till stora delar 
landskapets form, går i skärning på järnvägens 
östra sida och på bank på den västra sidan. 
Passagen över ån kan eventuellt lösas genom 
att göra en längre bro över järnvägen. Vägens 
bredd blir cirka 6,5 meter. Genomförs endast 
detta alternativ är läget en nackdel för de 
flesta gående och cyklister eftersom de måste 
ta sig fram längs med väg 1092 för att ta sig 
till och från samhället. Eftersom alternativet 
innebär att det är den enda passagen för mo-
torfordon så skulle all trafik till och från östra 
sidan av järnvägen, i både nordlig och sydlig 
riktning, behöva passera på väg 1102 för att 
nå alla målpunkter. Detta skulle kräva stora 
åtgärder på väg 1102 som är en ålderdomlig 
väg som ansluter till riksintresseområdet Go-
degård. Vid en standardhöjning skulle vägens 
karaktär påverkas mycket negativt.

Alternativ B2

Bro söder om Godegård, vid de Geervallen. 
Föreslagen väg och bro ansluter i väster till 
väg 1092 och i öster till väg 1102 som i så fall 
skulle behöva höjd standard. Den passerar 
genom idrottsplatsen och följer till stora delar 
landskapets form, går i skärning på järnvägens 
östra sida och på bank på den västra sidan. 
Vägens bredd blir cirka 6,5 meter. Genomförs 
endast alternativ B2 skulle det innebära en 
nackdel för de flesta gående och cyklister ef-
tersom de måste ta sig fram längs väg 1092 för 
att ta sig till och från samhället. Alternativet 
skulle innebära att festplatsen vid de Geerval-
len, där dansbandskvällar och marknadsdagar 
hålls, skulle påverkas mycket negativt. Efter-
som alternativet innebär att det är den enda 
passagen för motorfordon skulle all trafik till 
och från östra sidan av järnvägen, i både nord-
lig och sydlig riktning, behöva passera på väg 
1102 för att nå alla målpunkter. Detta skulle 
kräva stora åtgärder på väg 1102 som är en 
ålderdomlig väg som ansluter till riksintres-
seområdet Godegård. Vid en standardhöjning 
skulle vägens karaktär påverkas mycket nega-
tivt.

Alternativ B3

Bro söder om Godegård, strax norr om de 
Geervallen och festplatsen. Föreslagen väg och 
bro skulle ansluta till väg 1092 i väster. Detta 
förslag kan upplevas som en barriär eftersom 
den till stora delar skulle gå på bank och dess-
utom dela åkerlandskapet på mitten. Passagen 
över ån kan inte ingå i bron över järnvägen, 
eftersom avståndet mellan järnväg och å är 
långt, vilket skulle innebära en separat bro 
över ån. Vägens bredd blir cirka 6,5 meter. 
Om enbart detta alternativ skulle genomföras 
är det geografiska läget en nackdel för de flesta 
gående och cyklister eftersom det måste ta 
sig fram längs väg 1092 för att ta sig till och 
från samhället. Eftersom alternativet innebär 
att det är den enda passagen för motorfordon 
skulle all trafik till och från östra sidan av 
järnvägen, i både nordlig och sydlig riktning, 
behöva passera på väg 1102 för att nå alla 
målpunkter. Detta skulle kräva stora åtgärder 
på väg 1102 är en ålderdomlig väg och anslu-
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Figur 3.8 Fotomontage, bortvalt alternativ B7, Godegård

ter till riksintresseområdet Godegård. Vid en 
standardhöjning skulle vägens karaktär påver-
kas mycket negativt. 

Alternativ B4

Bro strax söder om Godegård. Vägen ansluter 
i väster till väg 1092 och i öster till väg 1101. 
Alternativ B4 och B5 har till viss del samma 
sträckning, skillnaden är att alternativ B4 ös-
ter om järnvägen passerar igenom riksintres-
seområde för kulturmiljö vilket alternativ B5 
inte gör. Därför har alternativ B4 valts bort 
och omarbetats till alternativ B5.

Alternativ B6

Bro i Godegård. Sträckningen följer Höka-
vägen (väg 1101). Vägens bredd blir cirka 6,5 
meter. Alternativet skulle ha negativ påverkan 
för fastigheter och vägar inne i Godegårds 
samhälle, nya infarter och infartsvägar till 
fastigheterna behövs. Fastigheter med sam-
hällsfunktioner påverkas också negativt med 
förändrade infarter.

Alternativ B7

Bro i Godegård. Vägen ansluter i både väster 
och öster till Hökavägen (väg 1101). Bredden 
för vägen blir cirka 6,5 meter. Alternativet 
skulle ha negativ påverkan för fastigheter och 
vägar inne i Godegårds samhälle, nya infar-
ter och infartsvägar till fastigheterna behövs. 
Fastigheter med samhällsfunktioner påverkas 

också negativt med förändrade infarter. Alter-
nativ B7 har något mindre påverkan på sam-
hället jämfört med B6 eftersom sträckningen 
går i en båge norr om befintlig väg 1101 över 
järnvägen.

Alternativ T2

Tunnel vid befintlig järnvägskorsning i Gode-
gård. Vägen ansluter till Hökavägen (väg 1101) 
både i väster och öster. Alternativet skulle 
ha negativ påverkan för fastigheter och vägar 
inne i Godegårds samhälle, nya infarter och 
infartsvägar till fastigheterna behövs. Fastig-
heter med samhällsfunktioner påverkas också 
negativt med förändrade infarter. Bredden på 
vägen blir cirka 6,5 meter och lutningen blir 
som mest 6%. För att lutningen på vägen inte 
ska överskrida tillåtna värden kan tunneln 
endast dimensioneras för personbilstrafik (fri 
höjd ca 3 meter). Det innebär att ytterligare 
minst ett alternativ med planskild korsning 
dimensionerad för tung trafik behövs. Alterna-
tivet kan kräva detaljplaneändringar. 

Alternativ Anderstorp

Bro för väg 1092 över järnvägen vid Anders-
torp. En bro i samma läge som järnvägskors-
ningen för väg 1092 är idag. Alternativet har 
valts bort eftersom vägens standard har svårt 
att uppfylla VGU:s krav för god standard för 
vägar. Vägens bankar kommer även att beröra 
våtmarksområdena kring Godegårdsån. 
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3.6. Broar

Alla korsningar mellan väg och järnväg kom-
mer att utföras som planskilda korsningar och 
detta sker genom att bygga passager antingen 
över eller under järnvägen. Även vid de större 
vattendragen kommer broar att byggas. 

3.6.1. Bro över vattendrag vid km 
237+650
Ny järnvägsbro för det meandrande vattendra-
get. Bron föreslås utföras som en rörbro valv-
båge med ett valv av står på stöd av betong. 
Brons längd i spårets sträckning blir cirka 3,5 
meter och längden vinkelrät spåret blir cirka 
25 meter. 

3.6.2. Bro över järnväg vid km 237+700
Ny vägbro över järnvägen samt det meandran-
de vattendraget. Bron föreslås utföras som två 
separata plattramsbroar i betong. Östra bron 
spänner över nya järnvägen och den västra 
bron över vattendraget. Mellan broarna byggs 
vägbank. I förlängningen av broarnas vingmu-
rar ställs stödmurar på grund av höjdskillna-
der mellan omgivande mark och överliggande 
väg. Broarnas fria bredd föreslås vara sju 
meter och minsta fria höjd över järnvägsspåret 
ska vara 6,7 meter.  Längden på de båda bro-
arna inklusive stödmurar samt vägbanken blir 
cirka 93 meter. 

3.6.3. Bro över vattendrag vid km 
240+820 
Ny järnvägsbro över Godegårdsån och gång- 
och cykelväg. Bron föreslås utföras som en 
platttramsbro i betong som spänner över både 
Godegårdsån och den nya gång- och cykelvä-
gen (T3). Fri öppning blir cirka 14,9 meter och 
fri höjd på gång- och cykelvägen blir minst 2,6 
meter. Bron ska förses med bullerskydd. 

3.6.4. Bro över järnväg vid km 241+500
Ny vägbro för bil samt gång- och cykeltrafik. 
Bron föreslås utföras som en kontinuerlig 
plattbro i betong i tre spann. Fri brobredd 
blir 10,25 meter varav 3,75 meter är avsedd 
för gång och cykeltrafik och 6,5 meter för for-

donstrafik. Total brolängd blir cirka 52 meter. 
Minsta fria höjd över järnvägsspåren ska vara 
6,7 meter. 

3.6.5. Bro över vattendrag sydost om 
Godegård
Ny vägbro över vattendrag öster om järnvägen. 
Bron föreslås utföras som en plattbro i betong. 
Den fria brobredden blir sju meter och total 
brolängd blir cirka 23 meter. 

3.6.6. Bro över väg vid km 243+130
Järnvägsbro över väg vid Godegårds kyrka. 
Bron föreslås utföras som en plattramsbro i 
betong. För gestaltningsmässig anpassning 
till omgivningen föreslås plattans undersida 
utformas som parabelformad och att ramben 
och vingmurar kläs i granit. Vingmurarna ska 
ligga parallellt med järnvägen. På grund av 
höga grundvattennivåer och krav på lutningar 
på vägen begränsas den fria höjden till 3,4 
meter. Total brolängd blir cirka 28 meter. 

3.6.7. Bro över vattendrag vid km 
244+900
Ny järnvägsbro över vattendrag. Bron föreslås 
utföras som en rörbro valvbåge med ett valv av 
stål och stöd av betong. Brons längd i spårets 
riktning blir cirka 4,5 meter och längden vin-
kelrätt mot spåret blir cirka 30 meter. 

3.7. Bullerskydd

För att skydda närliggande fastigheter mot 
buller från järnvägen kommer ett antal bul-
lerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar att 
byggas, se tabell 5.1.
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lokalisering och utformning med motiv

3.8. Järnvägstekniska byggnader

Längs järnvägen kommer ett antal tekniska 
byggnader att uppföras. Dessa placeras i spå-
rets närhet:

•	 Km 237+580 västra sidan: signalkiosk

•	 Km 239+500 västra sidan: signalkiosk

•	 Km 241+130 östra sidan: detektorki-
osk

•	 Km 241+130 västra sidan: signalkiosk

•	 Km 244+580 västra sidan: signalkiosk

•	 Km 246+250 östra sidan: signalkiosk
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4. Byggmetoder och genomförande

byggtiden som kan medföra tidsrestrektioner. 
I de norra delarna kring Godegårdsån kan 
det komma att ställas tidsbegränsande krav 
på byggnationen framförallt med hänsyn till 
byggnation i och i närhet av vattenmiljöer. 

I Godegård kan det bli aktuellt med tidsre-
strektioner för delar av dygnet med hänsyn till 
boendemiljöer. 

4.1.3. Rivning
Järnvägen kommer att vara i drift under hela 
byggtiden, förutom de inplanerade tågstoppen 
varje sommar. 

Vid rivning tas det järnvägsspecifika materia-
let om hand och återvinns eller skickas iväg för 
destruktion. Detta gäller också material som 
ligger i mark. 

Många järnvägsspecifika komponenter inne-
håller ämnen som kan vara farliga både för 
människa och miljö om de behandlas på fel 
sätt. Hanteringen av dessa komponenter mås-
te därför ske enligt de särskilda krav som ställs 
på respektive produkt. 

I det här kapitlet beskrivs vilka byggnadstek-
niska förutsättningar som finns och förslag på 
hur utbyggnaden av dubbelspåret kan genom-
föras. Även masshantering och hur trafiken 
ska fungera under byggtiden beskrivs. En 
viktig förutsättning är att den befintliga järn-
vägstrafiken samt den lokala trafiken inklusive 
gång- och cykeltrafik ska fungera även under 
byggtiden.

Val av arbetsmetoder under byggskedet avgör 
i hög grad miljöpåverkan och konsekvenser 
för berörda. Målet är också att tågtrafiken och 
annan kollektivtrafik ska kunna upprätthål-
las med så små störningar som möjligt under 
byggskedet. 

Utbyggnaden sker till viss del i tätortsmiljö 
och kommer att påverka områden där männ-
iskor dagligen vistas och rör sig. Byggande 
i denna miljö gör det därför extra viktigt att 
anpassa byggmetoder och planering så att in-
trång och störningar för omgivningen minime-
ras. Den totala byggtiden, inklusive återställ-
ning och eventuell rivning av befintlig järnväg, 
är planerad till fyra år, mellan 2020 och 2024.

4.1. Genomförande av byggnation

I detta avsnitt beskrivs översiktligt en möjlig 
lösning för utbyggnaden. Utgångspunkten har 
varit rimliga metoder utifrån i dag känd teknik. 
Andra lösningar kan därför bli aktuella.

4.1.1. Etappindelning
För att nuvarande trafik ska fungera under 
hela byggskedet krävs byggande i flera etapper, 
se tabell 4.1. 

4.1.2. Tidsrestriktioner
Utbyggnaden av sträckan Jakobshyttan-De-
gerön kommer period- och platsvis medföra 
betydande miljöpåverkan. Miljöprövningen, 
som pågår parallellt med järnvägsplanen, kan 
innebära att det kommer ställas krav under 

Etapp Beskrivning

1 Förarbeten så som avverkning, anläggande 
av byggvägar, etableringsytor och upplags-
ytor. Här ingår även ledningsomläggningar 
och diken som måste ändras. Servicevä-
garna och ersättningsvägarna byggs. De 
befintliga plankorsningarna rivs och 
vägbroar och vägportar byggs. 

2 Stegvis omledning av Godegårdsån. 

3 Nysträckning av järnvägen byggs

4 Nytt spår intill befintlig järnvägsanläggning 
byggs. 

5 Upprustning av befintlig järnväg. 

Tabell 4.1 Etappindelning
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Byggnader som rivs är tre fritidshus inklusive 
uthus i Äspe, den gamla banvaktarstugan sö-
der om Godegård samt ett stall närmast järn-
vägen vid Hälla gård. 

Vid km 238+216 står idag en SIR-mast med 
tillhörande relä-hus. Denna kommer att rivas 
och en ny anläggs vid km 241+345. 

Befintliga plankorsningar i Anderstorp, inne i 
Godegård och den vid Godegårds kyrka kom-
mer att rivas. 

Resultat från tidigare utförda miljögeoteknis-
ka markundersökningar visar att marken vid 
befintligt spår som ska rivas ställvis är föro-
renade med PAH H, koppar och diuron. Inför 
rivning kommer kompletterande prover att tas 
och analyseras. 

4.2. Masshantering 

Projektet kommer att hantera cirka 600 000 
kubikmeter jord- och bergmassor. I följande 
avsnitt beskrivs vilka massor som ska hante-
ras. 

4.2.1. Jordmassor
Jorden längs planerad järnväg består av om-
råden med isälvssediment och mindre partier 
av torv, områden med morän och berg i dagen, 
samt partier där det växlar mellan lera – silt 
och isälvssediment. Längst i söder växlar jor-
darna också mellan morän och berg i dagen, 
med mindre områden lösa jordar. Det bedöms 
i nuläget bli ca 480 000 – 520 000 m3 jord 
som ska schaktas på hela sträckan.

Stora delar av dessa massor planeras i dags-
läget att nyttjas som fyllning vid utformning 
av vägar, etablerings och upplagsytor, land-
skapsmodellering, sluttäckning deponier och 
återställning.

4.2.2. Bergmassor
Bergmassor kommer att genereras i projektet 
vid byggnationen av den nya sträckningen 
genom Sprickdalen, då järnvägen delvis kom-

mer att gå i skärning. I detta skede bedöms 
mängderna bergmassor uppgå till ca 90 000 

– 120 000 m3. 

Bergkvaliteten bedöms vara tillräckligt god för 
att kunna nyttja massorna till makadamballast 
eller förstärkningslager. Glimmerhalten är nå-
got hög i proverna men ändå inom gränserna. 
Berget bedöms ej vara sulfidhaltigt där det 
högsta uppmätta värde är 0,11%. De högsta 
uppmätta uranhalterna (238U) i området runt 
Godegård är mellan 5-6 ppm och är uppmätt 
på några punkter längs Sprickdalen.

4.2.3. Förorenade massor
Förorenade massor ska omhändertas av god-
känd mottagningsanläggning. Anmälan enligt 
10 kap. Miljöbalken samt 28§ förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd ska inlämnas till tillsynsmyndigheten 
senast 6 veckor innan schaktarbetena påbör-
jas. Grovt uppskattat handlar det om upp till 
20 000 m3 med halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig mark-
användning. Dessa massor ska transporteras 
till godkänd mottagningsanläggning för föro-
renade massor. 

4.3. Masshanteringsplan

Trafikverket har gjort en masshanteringsana-
lys baserat på den föreslagna utformningen i 
järnvägsplanen, se PM Masshanteringsanalys, 
där mängder och typer finns framtagna enligt 
kapitel 4. Under de kommande skedena kom-
mer en mer detaljerad masshanteringsplan tas 
fram, när den slutliga projekteringen för järn-
vägsutbyggnaden är klar och när uppgörelser 
träffas med intressenter för överskottsmassor.

4.4. Byggtransporter

Byggtransporter och masshantering kommer 
att bli en dominerande aktivitet inom pro-
jektet. Transporter mellan schaktarbeten och 
tillfälliga upplagsytor planeras gå på allmänna 
vägar, planerade servicevägar och särskilda 
byggvägar, beroende på var i området som 
byggnationer sker. Transporter kan också 
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komma att gå längs järnvägslinjen. Exakt vilka 
vägar som kommer att utnyttjas för att nå de 
olika arbetsområdena kommer att detaljstude-
ras inför byggskedet. Byggtransporter kommer 
att pågå under hela byggtiden.

4.5. Tillfälliga material-, etablerings- 
och upplagsytor

Utifrån det behov som finns i projektet har i 
detta skede ett antal möjliga tillfälliga mate-
rial-, etablerings- och upplagsytor identifierats 
i anslutning till projektets närområde, Se figur 
1.30 - 1.31 i bilaga 3, kartor. Nedan beskrivs de 
olika typerna av ytor och vad de kan användas 
för. 

•	 Tillfällig material- och etableringsyta. Om-
råde som kan användas för bodar, kontor, 
maskiner, verkstäder och material.

•	 Tillfällig upplagsyta. Område för hante-
ring och lagring av jord- och bergmassor. 
Inom dessa områden behövs också yta 
för sortering av massor och hantering/
behandling av byggavloppsvatten. Någon 
av dessa ytor kan också vara lämpliga för 
etablering av krossanläggning för att göra 
om det utsprängda berget till användbart 
krossmaterial. 

•	 Tillfälliga byggvägar. Områden utanför det 
allmänna vägnätet som kan användas för 
byggtransporter.

4.6. Permanent upplag

Då det är mycket överskottsmassor kommer 
en stor del av massorna att återanvändas 
inom projektet. Främst till vägbyggnationerna 
och bullerskyddsvallarna men alla massor 
kommer inte att kunna nyttjas. För att slippa 
transportera bort dessa utanför projektet så 
har ett område identifierats där massorna 
sprids ut för att förbättra jordmånen inom 
området. Området är idag ett stort hygge utan 
några kända natur- eller kulturvärden. Se figur 
1.30 -1.31 i bilaga 3, kartor.
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5. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Skyddsåtgärder under driftskedet som redovi-
sas på plankartorna och plankartornas bilaga 1 
blir juridiskt bindande. 

Åtgärder och försiktighetsmått som är positiva 
för miljön och ska genomföras, men inte fast-
ställs redovisas i kap 5.3. Dessa hanteras vi-
dare i Trafikverkets miljösäkring.   

5.1. Skyddsåtgärder och försiktighets-
mått som fastställs i plankarta

5.1.1. Bullerskyddsåtgärder
Spårnära bullerskydd

På platser enligt tabell 5.1 fastställs spårnära 
skyddsåtgärder i form av bullerskyddsvallar 
och bullerskyddsskärmar (SK1).

I detta kapitel beskrivs de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som Trafikverket avser 
att genomföra för att undvika eller minimera 
skador på omgivande miljö. Det är framförallt 
förslag på åtgärder som föreslås i miljökon-
sekvensbeskrivningen som redovisas nedan. I 
de fall Trafikverket inte avser att genomföra 
åtgärd som föreslås i miljökonsekvensbeskriv-
ningen, så redovisas motiven till detta.

Skyddsåtgärder under driftskedet som redovi-
sas i plankarta med tillhörande bilaga 1 kom-
mer att fastställas i järnvägsplanen. Skyddsåt-
gärder som kan fastställas fysiskt i plankarta 
redovisas med SK-nummer i plankarta (kap 
5.1), samt med fördjupade förklaringar till 
SK-åtgärderna i första delen av bilaga 1 till 
plankartan. Övriga viktiga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som identifierats i MKB som 
förutsättning för konsekvensbedömningen, 
men inte kan fastställas fysiskt i karta, redovi-
sas i kap 5.2 och andra delen av bilaga 1.

Bullerskyddsåtgärd, sida
V = västra sidan
Ö = östra sidan

Start, km Slut, km Avstånd 
spårmittt, m

Höjd över 
rälsöver-
kant, m

Kommentar

Absorberande skärm, V 240+655   241+100 4,5 3,5 Ansluter mot vall. 
Genomsiktlig förbi Ek 
från km 240+083

Bullerskyddsvall, V 241+100 241+460 ca 12,5 ca 2

Bullerskyddsvall, Ö 241+180 241+340 ca 14,5 3

Hård skärm, V 241+100 241+460 ca 12,5 4,5 Skärm på vall

Absorberande skärm, V 241+460 241+512 4,5 3,5 Ansluter mot skärm på 
vall i norr

Bullerskyddsvall, Ö 243+615 244+500 ca 20 ca 4

Bullerskyddsvall, V 245+720 246+135 ca 15 ca 3,5

Absorberande skärm, V 246+130 246+150 ca 15 - 5 3 Anslutning mellan bef 
skärm och ny vall

Absorberande skärm, V 246+150 246+678 ca 5 ca 2,5 Befintlig träskärm som 
förses med absorbent

Absorberande skärm, Ö 246+598 246+621 ca9 ca 2,8 Befintlig träskärm som 
förses med absorbent

Absorberande skärm, V 246+678 246+749 ca 12 ca 2,7 Befintlig träskärm på 
jordvall får absorbent

Absorberande skärm, Ö 246+683 246+900 ca2,8 ca 2,8 Befintlig träskärm som 
förses med absorbent

Bullerskyddsvall, V 246+749 246+749 ca 25 3,5

Tabell 5.1 Spårnära bullerskydd
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Fastighetsnära bullerskydd

Följande fastigheter erbjuds fastighetsnära 
skyddsåtgärder mot buller i form av fasadåt-
gärder (SK3) och eller åtgärder på uteplats 
(SK2), se tabell 5.2.

Fastighetsnamn Km Typ av 
byggnad

Föreslagen 
bullerskydds-
åtgärd: 
Sk1 = Spårnära 
Sk2 = Uteplats 
Sk3 = Fasad

Avsteg från 
riktvärden 
efter före-
slagen 
bulleråtgärd

Kommentar

TJÄLLTORP 2:17>1 235+197 Bostad Sk2
NORRGÅRDEN 1:3>1 236+027 Bostad Sk2
NORRGÅRDEN 1:2>1 236+101 Bostad Sk2, Sk3 3)

TJÄLLTORP 2:6>1 237+221 Bostad Sk2, SK3 Fasad
KRISTINEBERG 1:35>1 238+262 Bostad 1)
ÄSPE 1:9>1 238+350 Bostad Inlösen, ska rivas
ÄSPE 1:13>1 238+373 Bostad Sk2
UNNA 1:64>1 238+408 Bostad Sk3 Fasad
ÄSPE 1:7>1 238+430 Bostad Inlösen, ska rivas
ÄSPE 1:11>1 238+456 Bostad Sk2, SK3 Fasad
ÄSPE 1:8>1 238+463 Bostad Inlösen, ska rivas
ÄSPEKULLEN 1:1>1 238+538 Bostad Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:63>1 239+100 Bostad Sk3
HÖKA 1:17>1 239+139 Bostad Sk2
UNNA 1:65>1 239+983 Bostad Sk2, Sk3 Fasad
HÖKA 1:2>1 240+835 Bostad
UNNA 1:57>1 240+863 Skola/

gymnas-
tik

Sk1

UNNA 1:57>1 240+872 Skola Sk1
UNNA 1:57>1 240+942 Bostad Sk1
HÖKA 1:15>1 240+956 Vårdbo-

ende
Sk1

UNNA 1:57>1 240+963 Skola Sk1
UNNA 1:38>1 240+971 Bostad Sk1
UNNA 1:37>1 241+002 Bostad Sk1
UNNA 1:57>1 241+002 Bostäder Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:40>1 241+010 Bostad Sk1
UNNA 1:39>1 241+041 Bostad Sk1, Sk2
UNNA 1:42>1 241+055 Bostad Sk1
UNNA 1:56>1 241+059 Butik/Bo-

stad
Sk1, Sk3 1)

UNNA 1:52>1 241+074 Bostad Sk1
UNNA 1:61>1 241+099 Bostad Sk1, Sk2, Sk3

Tabell 5.2 Fastighetsnära bullerskydd
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Fastighetsnamn Km Typ av 
byggnad

Föreslagen 
bullerskydds-
åtgärd: 
Sk1 = Spårnära 
Sk2 = Uteplats 
Sk3 = Fasad

Avsteg från 
riktvärden 
efter före-
slagen 
bulleråtgärd

Kommentar

UNNA 1:23>1 241+112 Bostad Sk1
UNNA 1:62>1 241+115 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:51>1 241+117 Bostad Sk1
UNNA 9:1>2 241+126 Bostad Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:55>1 241+133 Bostad Sk1, Sk3 3)
UNNA 1:59>1 241+140 Bostad Sk1, Sk3 Fasad 1)
UNNA 1:50>1 241+140 Bostad Sk1, Sk2
UNNA 1:49>1 241+159 Bostad Sk1
UNNA 1:46>1 241+161 Bostad Sk1
UNNA 1:30>1 241+165 Bostad Sk1, Sk3 3)
UNNA 1:29>1 241+178 Bostad Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:27>1 241+195 Bostad Sk1
UNNA 1:58>1 241+198 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 5:3>1 241+230 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 3:5>1 241+238 Bostad Sk1
UNNA 5:1>1 241+245 Bostad Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 5:2>1 241+269 Bostad Sk1, Sk2
UNNA 3:7>1 241+271 Bostad Sk1 1)
UNNA 9:3>1 241+280 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:4>1 241+292 Bostad Sk1
UNNA 6:5>1 241+305 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:3>1 241+319 Bostad Sk1, Sk3 3)
UNNA 9:4>1 241+319 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:2>1 241+326 Bostad Sk1, Sk3 3)
UNNA 6:9>1 241+332 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:8>1 241+341 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:7>1 241+344 Bostad Sk1, Sk2
UNNA 6:6>1 241+360 Bostad Sk1, Sk2
UNNA 2:2>1 241+377 Bostad Sk1, Sk3 Fasad
UNNA 6:25>1 241+402 Bostäder Sk1, Sk2, Sk3 2), 3)
UNNA 2:3>1 241+413 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:19>1 241+416 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:21>1 241+421 Bostäder Sk1
UNNA 6:18>1 241+426 Bostad Sk1, Sk2
UNNA 6:17>1 241+435 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:25>2 241+441 Bostäder Sk1, Sk2
UNNA 6:21>1 241+455 Bostäder Sk1 2)
UNNA 1:47>1 241+480 Bostad Sk1
VIKSÄNG 1:17>1 241+659 Bostad Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:13>1 242+159 Bostad
HÖKA 1:8>1 242+240 Kontor Sk3 3)
HÖKA 1:11>1 242+716 Bostad Sk3 Fasad 1)
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Fastighetsnamn Km Typ av 
byggnad

Föreslagen 
bullerskydds-
åtgärd: 
Sk1 = Spårnära 
Sk2 = Uteplats 
Sk3 = Fasad

Avsteg från 
riktvärden 
efter före-
slagen 
bulleråtgärd

Kommentar

HÖKA 1:5>1 242+819 Bostad Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 242+859 Bostad Sk2, Sk3
GODEGÅRDS-HÄLLA 11:5>1 242+876 Bostad Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:5>1 242+888 Bostad Sk2, Sk3
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+024 Bostad Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+060 Bostad Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>2 243+782 Bostad Sk1, Sk3 1)
GODEGÅRDS-HÄLLA 1:10>1 243+939 Bostad Inlösen, ska rivas
GODEGÅRDS-HÄLLA 7:1>1 243+993 Bostad Sk1
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:12>1 244+119 Bostad Sk1
ÄNGA 1:5>1 244+529 Bostad
UPPSALA 1:22>1 245+865 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 1:24>1 245+964 Bostad Sk1, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:23>1 246+098 Bostad Sk1
UPPSALA 1:9>1 246+195 Bostad Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:14>1 246+209 Bostad Sk1 3)
UPPSALA 1:4>1 246+257 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:12>1 246+347 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 1:21>1 246+365 Bostad SK1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:32>1 246+426 Bostad Sk1, Sk3 Fasad 1)
UPPSALA 1:33>1 246+445 Bostad Sk1
UPPSALA 1:20>1 246+466 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:25>1 246+505 Kontor Sk1, Sk3
UPPSALA 1:8>1 246+516 Bostad Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:25>1 246+523 Bostad Sk1, Sk3 Fasad 1), 4)
UPPSALA 1:25>1 246+524 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:19>1 246+609 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:17>1 246+649 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:2>1 246+651 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:58>1 246+685 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:39>1 246+706 Bostad Sk1, Sk2
UPPSALA 1:36>1 246+706 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:38>1 246+716 Bostad Sk1, Sk2
UPPSALA 1:37>1 246+719 Bostad Sk1, Sk3 3)
UPPSALA 2:3>1 246+720 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:49>1 246+740 Bostad Sk1, Sk2
UPPSALA 1:51>1 246+741 Bostad Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:50>1 246+742 Bostad Sk1, Sk2
UPPSALA 1:52>1 246+746 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 2:2>1 246+751 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 5:6>1 246+768 Bostad Sk1 5)
UPPSALA 2:1>1 246+793 Bostad Sk1, Sk3 Fasad 1)



51

Järnvägsplan Jakobshyttan - Degerön 
Granskningshandling 2017-11-27

Planbeskrivning  
Kapitel 5 - Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Fastighetsnamn Km Typ av 
byggnad

Föreslagen 
bullerskydds-
åtgärd: 
Sk1 = Spårnära 
Sk2 = Uteplats 
Sk3 = Fasad

Avsteg från 
riktvärden 
efter före-
slagen 
bulleråtgärd

Kommentar

GODEGÅRDS-HÄLLA 5:4>1 246+811 Bostad Sk1 5)
UPPSALA 1:10>1 246+816 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-SÖRBY 1:9>1 246+852 Bostad Sk1 5)
UPPSALA 1:35>1 246+870 Bostad Sk1 1)
UPPSALA 1:34>1 246+916 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
HÄLLENÄS 2:1>1 246+924 Bostad Sk1, Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:2>1 246+925 Bostad Sk1 5)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:3>1 246+970 Bostad Sk1 5)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:1>1 246+996 Bostad Sk1 5)
HÄLLENÄS 4:4>1 247+013 Bostad Sk1, Sk3 3)

5.1.2. Naturmiljö och ytvatten
•	 Där avverkning för trädsäkring krävs och 

det finns naturvärden som behöver skyd-
das ska anpassad trädsäkring i form av 
högstubbar och/eller skyddszoner med 
lägre vegetation sparas. Detta gäller inom 
utpekade områden med behov av skydd 
för naturmiljö enligt NVI. Dessa områden 
omfattar delar av sumpskogar, våtmarker 
och nyckelbiotoper intill Godegårdsån, 
samt delar av andra skyddsvärda skogs-
områden (SK8). 

•	 Samtliga trummor och andra passager ska 
utformas så att inga vandringshinder upp-
står (SK4).

5.1.3. Grundvatten
•	 Skyddsåtgärder i form av skyddsräler 

utförs på sträckan genom den lateralter-
rass där brunnarna för Godegårds vat-
tentäkt är placerade, km 240+100 till km 
240+820 (SK6).

5.1.4. Landskapsbild
•	 Trumöppningar ska utföras med sned 

öppning som anpassas efter släntens lut-
ning. Vid trummor ska vattenmiljön ut-
formas så att den efterliknar den naturliga 
miljön i området, både över och under 
vattenytan. Erosionsskydd och bottenma-
terial ska utföras med material motsva-
rande det som finns på platsen. Samtliga 
trummor och andra passager ska utformas 
så att inga vandringshinder uppstår. (SK4, 
se även kapitel 5.1.2)

•	 Den solitära eken i Godegård ska bevaras 
och hanteras varsamt. Invid eken ska 
grundläggningen av bullerskärmar enligt 
SK1 anpassas till eken och dess rotsystem 
(SK5).

•	 Vid vattendrag ska passage för medelstora 
däggdjur finnas. Under broar ska vid 
normalt vattenflöde en torr remsa finnas 
bredvid vattenfåran för att underlätta pas-
sage för djur (SK9). 

1). Uteplats saknas.
2). Flerfamiljshus. Redovisad uteplats är den med högst ljudnivå.
3). Det räcker med ventilåtgärd för att klara riktvärdet inomhus.
4). Sitter ihop med huvudbyggnad.
5). Uppskattat värde på fasadisolering från schablon.
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•	 Slänter på järnvägsanläggning utformas 
med lutning 1:6 på följande platser för att 
minska järnvägsanläggningens visuella 
barriär i landskapet (SK7):

Anpassning av järnvägens slänter görs på föl-
jande sträckor:

Km 241+800 - 241+920 
Km 243+370 - 243+550

5.2. Skyddsåtgärder och försiktighets-
mått som inte redovisas på plan-
karta men fastställs

5.2.1. Bullerskyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder fastställs utöver de som 
redovisas på plankarta

5.2.2. Naturmiljö och ytvatten
•	 För att artrika banvallar, spårmiljöer, 

sandmiljöer och vägkanter ska gynnas i 
driftsskede ska förutsättningarna återstäl-
las efter utfört anläggningsarbete. Detta 
utförs enklast genom att befintliga, ytliga 
jord/sandmassor återanvänds som ytjord/
sand på aktuella platser eller i närheten. 
Ytorna ska ej besås med andra växtarter. 
Lämpliga platser för att möjliggöra sådan 
återetablering utarbetas under den kom-
mande detaljprojekteringen. Skyddsåtgär-
den utförs som skydd för den biologiska 
mångfalden.

•	 Nya vattenfåror ska anläggas dels för Go-
degårdsån söder om Anderstorp och dels 
i ett område vid Unnamon. Vattenfårorna 
ska anläggas med bred bottenbredd (1,5 m 
vid Anderstorp och 2,5 m vid Unnamon) 
för att minska den negativa påverkan på 
hydrologin i området. Område för tillfäl-
lig nyttjanderätt för byggande redovisas 
i plankarta, men anges inte som skydds-
åtgärd (SK) då Trafikverket inte ska äga 
marken. Åtgärderna är kompensationsåt-
gärder för påverkan på Godegårdsån och 
våtmarksområde. Åtgärderna utformas i 
detalj och fastslås i Tillståndsansökan för 
vattenverksamhet. 

•	 Orkidéer inom naturvärdesobjekt 24 och 
27 väster om Hökavägens korsning med 
järnvägen (se bilaga 2 MKB), som växer 
inom delområden där markarbeten ska ut-
föras, ska flyttas till delar av habitatet som 
inte påverkas. Skyddsåtgärden utförs som 
skydd för hotade arter. Artskyddsdispens 
söks för dessa arter, se även 10.1.4.

•	 Torrtrummor utförs genom väg 1101 öster 
om järnvägen i Godegård för att säker-
ställa att grod- och kräldjur samt mindre 
däggdjur ska kunna passera vägbanken 
mellan våtmarkerna i området.

•	 I kabelbrunnar och kabelkanaler ska eva-
kueringsmöjligheter finnas för grod- och 
kräldjur. Skyddsåtgärden utförs som 
skydd för hotade arter.

5.2.3. Grundvatten
Inga skyddsåtgärder fastställs utöver de som 
redovisas på plankarta

5.2.4. Landskapsbild
•	 Bullerskärm på sträckan över Hökavägen 

genom tätorten ska utföras genomsiktlig. 
Övriga skärmar ska utföras med rödfärgat 
eller omålat trä. Skyddsåtgärden utförs 
som skydd för den visuella upplevelsen av 
landskapet.

•	 Kompletterade bullerskyddsskärmar i 
Degerön anpassas till befintliga skärmar 
för att skapa ett enhetligt uttryck i orten. 
Skyddsåtgärden utförs som skydd för den 
visuella upplevelsen av landskapet

•	 Massor som uppstår i uppdraget ska om 
möjligt användas bl.a. för att landskapsan-
passa anläggningen mot omgivningen.

5.3. Miljöhänsyn och försiktighetsmått 
som ej fastställs

Vissa hänsyn, försiktighetsmått, anpassningar 
och skyddsåtgärder som gjorts i utformning 
och/eller har föreslagits i MKB kan inte fast-
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ställas i plankarta då antingen kunskapen 
om vilka skyddsbehov som finns är osäker 
eller att åtgärderna är av den typen att de bör 
genomföras, men inte krävs för att de konse-
kvensbedömningar som gjorts ska vara kor-
rekta. De ska ses som möjligheter att minska 
miljöpåverkan och -konsekvenserna ytterli-
gare. Trafikverket avser att genomföra dessa, 
men det kan finnas hinder av praktiska och 
byggprocessmässiga skäl som gör att de kan 
komma att förändras. Åtgärderna hanteras 
genom Trafikverkets miljösäkring plan och 
bygg (TMALL0091) tillsammans med de krav 
som fastställs enligt kapitel 5.1 och 5.2.

5.3.1. Buller
Inga ytterligare skyddsåtgärder utöver de som 
anges under 5.1.1 utförs.

5.3.2. Vibrationer
Särskilda vibrationsdämpande åtgärder kan 
vara aktuella för sträckan genom Godegård. 
Vidare mätningar och utredning ska genom-
föras för att säkerställa behov utöver normala 
anläggningsåtgärder.

5.3.3. Naturmiljö och ytvatten
•	 Där avverkning för trädsäkring krävs och 

det finns behov av skydd för vattenmil-
jöer ska anpassad trädsäkring utföras till 
skydd för vattendragen med omnejd. Av-
verkning i anslutning till ytvatten ska und-
vikas för att bevara en skyddande kantzon 
mot vattendraget. Detta är särskilt viktigt 
i och vid vatten med utpekade (i NVI) na-
turvärden samt vatten som har sitt utlopp 
i, och därmed riskerar påverka, Gode-
gårdsån/Hättorpsån. I vissa fall överlap-
par dessa områden de som fastställs i 
plankarta som nämns under kapitel 5.1.2.

•	 Ytterligare förslag på skyddsåtgärder avse-
ende skyddade arter kan tillkomma efter 
att järnvägsplanen gått in för fastställelse, 
men den konsekvensbedömning som 
gjorts bygger på de åtgärder som fastställs.  

•	 Eventuella tillkommande skyddsåt-
gärder kommer att hanteras vidare i 
Trafikverkets miljösäkring. Fördjupade 
artinventeringar för fåglar, fladdermöss 
samt grod- och kräldjur har utförts under 
våren/sommaren 2017 och musselin-
ventering under hösten 2017 i syfte att 
ge underlag för bedömning av järnvägs-
projektets eventuella påverkan på dessa 
artgrupper. Resultaten redovisas i separat 
PM Artskydd tillsammans med eventuella 
ytterligare förslag på skyddsåtgärder som 
kan komma att vidtas för att inte påverka 
skyddade arters bevarandestatus. PM Art-
skydd och skyddsåtgärder samråds med 
tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen i Öst-
ergötland), se även kapitel 10.

5.3.4. Grundvatten
•	 Växtbekämpning får endast ske mekaniskt 

inom tillrinningsområdet till Godegårds 
vattentäkt. 

5.3.5. Landskapsbild
•	 Den gamla banvallen norr om Godegård 

kommer att behållas som gång- och cykel-
väg. Söder om Godegård ska den rivas och 
återställas till ursprunglig markanvänd-
ning.

•	 Den planskilda passagen med gång- och 
cykelväg invid Godegårds skolgård utfor-
mas så att det skapas en förbindelse med 
den gamla banvallen norrut mot Anders-
torp. Passagen ska utformas så den upp-
levs ljus, trygg och öppen. 

•	 Den planskilda vägbron strax söder om 
Godegårds samhälle utformas som är 
smäcker, med stor öppning och utform-
ningsdetaljer som innebär god gestaltning. 
De två ramper som ansluter gång- och 
cykelvägar till vägbron samt vägbankarna 
kring bron modelleras för att ansluta till 
odlingslandskapet. 
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•	 Träd- och buskplanteringar utförs i nedre 
delen av vägbankarna på bron mot bebyg-
gelsen om möjligt. Arter som växer natur-
ligt i området ska väljas. 

•	 Nedre delen av bankarna på sidan som 
vetter mot odlingsmarken utförs odlings-
bara om möjligt. 

•	 Slänter vid det nya meandrande partiet av 
Godegårdsån, km 237+640-237+820, ska 
om möjligt täckas med avbaningsmassor 
från området där den nya åfåran anläggs 
för att anpassas till landskapet. Detaljer 
och krav kring utformningen hanteras i 
tillståndsansökan.

•	 Intrång i skogsmark ska minimeras.

•	 Broar och portar ska så långt det är 
möjligt anpassas till den befintliga miljön. 
Portar ska ges en tillräcklig bredd för att 
upplevas luftiga och trygga. 

•	 Vägbron över våtmarksområdet öster om 
Godegård ska utformas som en plattbro 
med integrerade landfästen. 

•	 Jordskärningar utförs med lutning 1:2 el-
ler flackare. Släntkrön ska rundas av med 
en radie på minst 5 meter. Ytterslänter ska 
utföras med avbaningsmassor och sprut-
sådd.

•	 Bergsskärningar utförs med lutning 3:1 
vid god bergkvalitet och flackare lutning 
vid sämre bergkvalitet. Uppstickande 
bergtaggar ska rundas av för att ansluta 
naturligt till omgivande landskap. Vegeta-
tion ska etableras på jordslänterna ovan-
för bergsskärningen.

•	 Ny vegetation ska vara härdig, robust och 
anpassad till miljön. Arter och karaktärer 
ska väljas utifrån vilka arter som finns i 
närmiljön. Lövbuskar ska inte planteras 
inom 10 meter från rälsen då blöta blad 
försämrar bromsförmågan hos tågen. 

•	 Väganslutningar till odlingsmark utformas 
så att odlingsmark inte blir obrukbar.

•	 Teknikkiosker i öppna odlingslandskap 
ska utföras rödmålade med röda eller 
svarta knutar. Faluröd NCS S5040-Y80R. 
Kiosker i skogslandskap ska utföras i grå 
kulör S6005-G50Y. 

•	 Porten för väg 1102 vid Godegårds kyrka 
ska utföras ljus och öppen. Porten utfor-
mas med gedigna kvalitativa material, ex-
empelvis klädd med inklädnadsgranit eller 
liknande och utförs som en plattramsbro 
med vingburar parallella med järnvägen.

5.3.6. Friluftsliv och rekreation
•	 Nytt rekreationsstråk skapas i området vid 

det befintliga stråket Kärleksstigen. Strå-
ket kan följa befintligt stråk delvis norr om 
ny väg 1101, korsa Godegårdsån tillsam-
mans med vägen och sedan dras på den 
södra sidan. Stråket bör utformas enkelt, 
t.ex. med spänger för att smälta in i natur-
miljön. Utformning och exakt sträckning 
för nya Kärleksstigen tas fram i samarbete 
mellan Trafikverket och Godegårds byg-
deråd.

•	 Avverkning av skog för upplag begränsas 
och skogsridå tillräcklig för avskärmning 
lämnas kvar närmast bebyggelsen vid 
närrekreationsområdet till bostäderna på 
östra sidan av järnvägen i Godegård. 

5.3.7. Kulturmiljö
•	 Bulleråtgärder på byggnader bör utföras 

i samråd med antikvariskt sakkunnig och 
ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värde och dess förutsättningar

5.3.8. Masshantering och markförore-
ningar

Vid lokalisering och utformning av anlägg-
ningen har sedan ett tidigt skede och under 
hela projektets gång placering och olika me-
toder för hantering av massor undersökts och 
uppdaterats. Förslag har tagits fram för åter-
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användning av massor i anläggningens olika 
delar, skyddsvallar för buller, anpassning av 
anläggningen till landskapet för att minska 
den visuella påverkan (till exempel använd-
ning av flacka slänter och reglera marknivån 
kring anläggningen där järnvägen är domi-
nerande). Trafikverket har även försökt att så 
mycket som möjligt återanvända massor till 
permanenta vägar som servicevägar, ersätt-
ningsvägar med mera. och har gjort allt som 
kan anses möjligt för att minska massöver-
skottet som uppstår i projektet. Inga särskilda 
permanenta skyddsåtgärder som fastställs 
kommer att genomföras utöver den föreslagna 
optimering av massor som gjorts och det un-
derlag för placering av eventuella massöver-
skott som tagits fram.

Skyddsåtgärder avseende markföroreningar 
kommer inte krävas i driftsskedet eftersom att 
föroreningar som påträffas kommer att hante-
ras före eller inom byggandet av anläggningen. 

5.3.9. Klimat
•	 Krav på materialval för permanenta 

byggnationer, till exempel broar och andra 
konstbyggnader kan ställas vid upphand-
ling av entreprenad.

•	 Det finns stora möjligheter att påverka 
utsläppen av koldioxid i olika faser av 
projektet genom exempelvis materialval, 
teknikval och masshantering. 

•	 Före byggande sker koldioxidutsläpp 
främst genom produktion av material som 
ska användas i projektet. Bland materia-
len är det betong och stål som ger störst 
utsläpp av växthusgaser som koldioxid. 
Kloka val av material är en viktig faktor för 
en minskad klimatpåverkan. Förutsatt att 
övriga tekniska och funktionella krav upp-
fylls, är det bra att se över om det finns 
möjlighet att använda alternativa sorter av 
stål och betong med lägre klimatpåverkan. 
Till exempel genom att välja svenskpro-
ducerat stål, betong med inblandning av 
flygaska eller slaggprodukter, eller asfalt 

som tillverkas vid lägre temperaturer än 
normal varm beläggning kan klimatpåver-
kan minskas. Krav på att använda mindre 
klimatpåverkande material kommer att 
ställas vid upphandling för byggandet av 
anläggningen. 

•	 Utanför projektets kontroll finns ett antal 
mer övergripande möjligheter att ytter-
ligare minska klimatpåverkan, exempel 
på sådana nationella och internationella 
åtgärder skulle kunna vara differentierad 
beskattning av klimatpåverkan från olika 
transportslag och styrning av transport-
slag genom differentierad beskattning. 

5.3.10. Risk och säkerhet
Eftersom risknivåerna avseende transport 
av farligt gods aldrig är att betrakta som oac-
ceptabla vid befintlig bebyggelse krävs inga 
riskreducerande åtgärder.  

Med bortbyggandet av plankorsningar längs 
sträckan minskar sannolikheten för både ett 
antal lågfrekventa olyckshändelser (kollision) 
och för ett antal mer vanliga olyckshändelser 
(spårspring). Ombyggnaden av plankorsning-
ar i kombination med att sträckorna genom 
Godegård och Degerön, mer tätbebyggda om-
råden, förses med bullerskyddsvallar och/eller 
bullerskyddsplank medför att det inte bedöms 
krävas några särskilda generella riskreduce-
rande åtgärder som t.ex. stängsling pga att 
riskerna bedöms mycket låga utanför tättbe-
byggt område. En plats, vid idrottsplatsen och 
festplatsen söder om Godegård, utreds vidare 
inom projektet för att verifiera om stängsel 
kan behövas mot järnvägen av säkerhetsskäl.   

5.4. Förändrade eller slopade skydds-
åtgärder

Inga skyddsåtgärder som föreslagits i MKB 
har förändrats eller slopats.
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5.5. Åtgärder i byggskedet

Under byggtiden gäller Trafikverkets riktlinje 
”Generella miljökrav vid entreprenadupphand-
ling” (TDOK 2012:93).

Skyddsåtgärder i byggskedet ska så långt som 
det är möjligt planeras och genomföras för 
att förhindra störningar. Åtgärderna kan vara 
fysiska, men kan även innebära att ny teknik 
tillämpas och att använda resurssnåla bygg-
metoder. 

I entreprenörens miljöplan ska åtgärder för 
att begränsa negativ påverkan att anges. Kon-
trollprogram kommer även att tas fram under 
byggtiden.

Berörda fastighetsägare ges fortlöpande in-
formation om byggnationen för att själva om 
möjligt kunna planera för att undvika att ut-
sättas för störningar.

5.5.1. Rivning av den befintliga järnvägen
Järnvägen kommer att vara i drift under hela 
byggtiden. När den nya sträckningen genom 
Sprickdalen byggts kommer den befintliga 
järnvägen att rivas och endast banken med 
(eventuellt med makadam) behålls. Anlägg-
ningen på den befintliga järnvägssträckningen 
som bibehålls kommer att renoveras och sli-
pers och spår kommer att bytas när överbygg-
naden justeras höjdmässigt för att passa den 
nya standarden på banan. 

Kontaktledningsstolpar och kontaktledning 
som är i koppar återvinns. Räler (spår) kan 
återanvändas som industrispår eller på annan 
anläggning. Träslipers grävs upp och skickas 
för destruktion hos godkänd mottagare. 

Omfattning och läge för kablar i banvallen 
är inte känt i detta skede. Kablarna kommer 
lokaliseras, ändförslutas, lägesdokumenteras 
och lämnas sedan i marken. Flera kompo-
nenter i till exempel signal- och elanläggning 
måste tas om hand enligt gällande regelverk. 
Exempelvis kan det finnas komponenter som 

innehåller kvicksilver, sugtransformatorer 
som innehåller olja med mera.

För den del av järnvägen norr om Godegård 
upp till strax söder om Anderstorp som före-
slås behållas som gång- och cykelväg, respek-
tive serviceväg kan makadam behållas om inga 
föroreningar som efter riskanalys kräver sane-
ring har identifierats.

5.5.2. Naturmiljö
För det småskaliga jordbrukslandskapet och 
järnvägsmiljöer (artrika banvallar och spår) är 
det viktigt att motverka etablering av invasiva 
arter, så som lupin och vresros. Jordmassor 
med risk för innehåll av fröer och växtdelar 
från invasiva arter får ej läggas upp i närheten 
av hävdade marker med utpekade naturvär-
den. 

Under byggtiden är det oundvikligt att buller 
uppstår, till exempel från arbetsmaskiner och 
vid eventuell sprängning. Denna tidsbegrän-
sade störning kan påverka faunan i området. 
För att minimera störningen bör bullrande 
arbeten (över 50 dBA) undvikas under fåglar-
nas häckningsperiod (april-augusti) i särskilt 
känsliga områden (till exempel i direkt anslut-
ning till Godegårdsån och sjöarna i sprickda-
len).

Vid alla ytvatten (vattendrag och sjöar/gölar), 
även de som inte klassats som naturvärdesob-
jekt, ska skyddsåtgärder vidtas;

•	 Skyddsåtgärder mot grumling ska vidtas 
i samtliga naturliga vattendrag. Det kan 
exempelvis vara att undvika körning i 
vattendrag och strandlinjer, att arbeten i 
vatten utförs under perioder med låg vat-
tenföring, att fysiska skydd mot spridning 
av grumlande partiklar används samt att 
blottlagda ytor återetableras med vegeta-
tion så fort som möjligt.

•	 Inga massor ska läggas upp för mellanlag-
ring i närheten av vattenområden.
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•	 Uppställning av arbetsmaskiner och förva-
ring av kemikalier ska inte ske i närheten 
av vattenområden. 

Vid sumpskogar, våtmarker och nyckelbioto-
per i anslutning till Godegårdsån ska avverk-
ning undvikas. Om avverkning för trädsäkring 
krävs bör om möjligt skyddszoner med lägre 
vegetation möjliggöras.

Åtgärder ska vidtas för att undvika påverkan 
på den solitära eken i Godegård. Inga arbeten 
ska ske inom ekens kronradie. Kapning av röt-
ter med en diameter större än 3 cm vid ett av-
stånd av mindre än 3 meter från trädstammen 
ska undvikas. Rötter som friläggs ska alltid 
hållas fuktiga och vattnas. Skador på bark och 
krona får inte uppstå.

Ytterligare förslag på skyddsåtgärder avseende 
skyddade arter kan tillkomma. Fördjupade 
artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt 
grod- och kräldjur utförs under våren 2017 i 
syfte att ge underlag för bedömning av järn-
vägsprojektets eventuella påverkan på dessa 
artgrupper. Resultaten redovisas i separat 
PM Artskydd tillsammans med förslag på 
skyddsåtgärder som bör vidtas för att inte 
påverka skyddade arters bevarandestatus. PM 
Artskydd samråds med tillsynsmyndighet i det 
kommande arbetet för att klarlägga behoven 
för ytterligare skyddsåtgärder.   

5.5.3. Kulturmiljö och fornlämningar
Länsstyrelsen har tidigare fattat beslut enligt 
kulturmiljölagen (KML) om arkeologisk ut-
redning etapp 1 för att fastställa förekomst av 
fornlämningar inom järnvägsutredningens 
område, vilket har genomförts. Beslut om ut-
förande av arkeologisk utredning etapp 2 har 
också fattats av länsstyrelsen och har genom-
förts. Rapport kommer att finnas tillgänglig 
innan byggskedet inleds. Ytterligare beslut 
enligt KML kan komma att fattas av länssty-
relsen inför för- och slutundersökning (doku-
mentation och borttagande av fornlämning) av 
de fornlämningar som identifierats och berörs 
inom järnvägsplanens område. Efter avslutad 

arkeologisk undersökning har entreprenören 
tillgång till aktuellt markområde. 

Fornlämning vilka konstaterats efter arkeo-
logisk utredning ligga i omedelbar anslutning 
till projektets arbetsområde, upplag eller eta-
bleringsytor skyddas under byggtiden genom 
stängsling.

I samband med sprängning är av stor vikt att 
eventuellt berörda fornlämningar och kultur-
miljöer skyddas. 

Åtgärder mot buller bör ta hänsyn till de kvar-
varande spåren av Godegårds stationssam-
hälle och utläsandet av dessa som helhet. 

Mätning av och bedömning av risker för vibra-
tioner på Godegårds kyrka under byggtiden 
har utförts i vibrationsutredning. Vibrations-
mätningar kommer att utföras även under 
byggtiden för att följa upp påverkan och vidta 
skyddsåtgärder.

Eventuella bulleråtgärder på byggnader som 
kan komma att påverkas av buller bör utfö-
ras i samråd med antikvarisk sakkunnig och 
ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska 
värde och förutsättning. 

5.5.4. Bullerskydd och vibrationer
Vid de flesta byggarbetsplatser brukar arbets-
områdets yttre gräns vara avgränsat med nå-
gon form av byggstaket. Om det finns risk för 
buller så kan avgränsningen utföras som ett 
tätt plank som även kan fungera som en bul-
lerskyddsskärm. Det är speciellt viktigt på de 
avsnitt där det finns bostäder eller annan tyst 
verksamhet. Med en bullerskyddsskärm eller 
vid sådana arbetsområdens gräns kan en viss 
dämpning för många arbetsmoment erhållas, 
åtminstone för de nedre våningsplanen i när-
belägna fastigheter.

Generellt bör arbetsmetoder och utrustning 
väljas som orsakar så låga bullernivåer som 
möjligt. Detta måste dock ställas i relation till 
tidplanen. För vissa arbetsmoment kan ett 
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separat bullerskydd placeras intill maskinerna 
och ibland kan bullerskyddet flyttas med till 
exempel vid arbete längs linjen.

Buller och vibrationer från maskiner och bygg-
verksamhet kan förekomma under byggskedet. 
Tidsbegränsning av bullrande och vibrerande 
verksamhet ska ske. Entreprenören ska i sin 
miljöplan i det löpande arbetet kunna visa hur 
man uppfyller gällande riktvärden. Entrepre-
nören ska välja maskiner, utrustning och ar-
betsmetod som ger minsta möjliga bullerstör-
ning. Kontroll av byggbuller under byggtiden 
ska ske från entreprenörens sida så att man 
tillgodoser gällande riktlinjer i största möjliga 
mån (Naturvårdsverkets allmänna råd om bul-
ler från byggplatser NFS 2004:15). I skriften 
anges även att vid verksamhet med begränsad 
varaktighet kan högre bullervärden än angivna 
riktvärden tillåtas. Information ska göras till 
närboende om den pågående verksamheten 
och att störningar kan förekomma. Arbetstider 
kan komma att begränsas pga buller under 
vissa arbeten och det kan bli aktuellt att utföra 
viss verksamhet endast under dagtid. 

5.5.5. Luftkvalitet och klimatpåverkan
För att motverka damning ska skydd av jord-
massor ske med dammbindande åtgärder som 
till exempel täckning eller bevattning. Även 
påverkan från byggtrafik och transporter på 
byggvägar ska minimeras genom dammbin-
dande åtgärder på vägarna.

Genom att återanvända massor inom projektet 
eller närområdet finns stora vinster att göra 
när det gäller utsläpp från transporter, så pla-
nering av upplagsytor, och transportvägar är 
viktiga åtgärder.

För att bedöma miljöpåverkan och emis-
sionsfaktorer från trafikflöden finns det flera 
osäkra parametrar, bl.a. användning av for-
donsbränsle och prisutveckling, ekonomiska 
styrmedel, emissioner och teknikanvändning, 
men krav på till exempel val av drivmedelsan-
vändning kan ställas vid upphandling av en-
treprenad.

Materialval, val av maskiner/drivmedel och 
mängden transporter är de faktorer som på-
verkar utsläppen av växthusgaser som koldi-
oxid mest. Åtgärder som materialval beskrivs 
mer i kapitel 6.3, medan transporter och ma-
skinpark/drivmedel beskrivs nedan. 

Under byggskedet vid masshantering och 
transporter sker också utsläpp av koldioxid. 
Genom att planera transporterna noga och 
minimera antalet transporter kan klimatut-
släpp begränsas. Detta kan bland annat göras 
genom en effektiv masshantering, eller åter-
användning av massor under byggandet. Upp-
följning sker genom kontroll av uppfyllande 
av entreprenörens miljöplan, men är också ett 
incitament för minskade kostnader för entre-
prenör genom minskade transporter.

5.5.6. Masshantering och markförore-
ningar

Vid hantering av förorenade massor ska er-
forderliga skyddsåtgärder genomföras för att 
skydda omkringliggande mark samt grund- 
och ytvatten under entreprenaden. Massor 
med halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig markanvänd-
ning, MKM, ska transporteras med ändamåls-
enligt transportfordon till godkänd mottag-
ningsanläggning för förorenade massor. För 
transporter av förorenade massor och farligt 
avfall krävs särskilda tillstånd.

Vid länshållning av vatten krävs åtgärder för 
att minimera risken för grumling och utsläpp 
av föroreningar till recipient. Inom konsta-
terade förorenade områden, med halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig markanvändning, MKM, får 
avledning av vatten till befintlig mark eller 
diken inte ske utan avskiljning av partiklar 
och olja. En reningsanläggning för hantering 
av förorenat länshållningsvatten kommer att 
kravställas i det fall att det krävs för en korrekt 
miljösäker hantering. Provtagning och analys 
av utgående länshållningsvatten bör utföras 
av beställarens miljökontrollant innan utsläpp 
till recipient. 
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Ett miljökontrollprogram för kontroll och han-
tering av föroreningsinnehåll i schaktmassor 
och länshållningsvatten samt arbetsmiljökon-
troll och omgivningskontroll ska upprättas 
inför entreprenaden.

5.5.7. Grundvatten, ytvatten och vatten 
alstrat under byggtiden

Öppna schakter för skärningar kan komma 
att medföra grundvattensänkningar och där-
med grundvattenhantering. Grundvatten kan 
komma att läcka in från jordlagren samt från 
vattenförande sprickor i berget när schakten 
påbörjas. I schakterna kan även nederbörds-
vatten ansamlas. Vatten som pumpas från 
schakter får inte släppas ut på ett sådant sätt 
att det avrinner direkt till ytvatten, utan det 
ska återinfiltreras i mark eller genomgå sedi-
mentavskiljning på annat sätt innan det släpps 
till ytvatten.

Kemisk dammbindning får inte förekomma 
inom tillrinningsområdet till Godegårds vat-
tentäkt.

Entreprenören ska ha en väl genomarbetad 
beredskapsplan. För att minska risken för 
spridning av föroreningar ska entreprenören 
ha beredskap för att hantera oförutsedda 
utsläpp till mark eller vatten t ex med absorp-
tionsmedel, uppsamlingskärl och oljelänsar. 
Det är extra viktigt inom Hallsbergsåsen och 
tillrinningsområdet för Godegårds vattentäkt.

Lagring, uppställning och hantering ska ske 
på sådant sätt att spill och läckage fångas upp 
och inte orsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Detta gäller alla 
kemiska produkter och allt material som han-
teras i projektet, såväl insatsvaror som avfall.

Ingen uppställning av fordon eller lagring av 
drivmedel får ske inom det område som av 
kommunen pekats ut som förslag på nytt vat-
tenskyddsområde. Undantag kan ske efter 
dialog med och godkännande från kommunen.
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6. Effekter och konsekvenser av projektet

I det här kapitlet presenteras effekter och kon-
sekvenser av projektet. Samtliga effekter och 
konsekvenser redovisas utförligare i bilaga 2 
MKB.

6.1. Trafik och användargrupper
6.1.1. Transportpolitiska mål
Trafikverket ska tillsammans med andra ak-
törer i samhället verka för att uppsatta trans-
portpolitiska mål uppnås. I tabell 6.1 redovisas 
hur projektet bidrar till de transportpolitiska 
målen. Angivna leveranskvaliteter i tabellen 
kan ses som en konkretisering av Trafikver-
kets bidrag till de transportpolitiska målen.

Leveranskvalitet Projektets bidrag till transportpolitiska mål

Res- och transporttid
Transportsystemets förmåga att uppfylla 
eller leverera planerade res- och 
transporttider samt förmågan att snabbt 
tillhandahålla rätt information vid störningar.

Projektet innebär att res- och transporttiderna kommer att minska. Detta tack vare 
generell hastighetshöjning och att banan blir dubbelspårig, vilket innebär att tåg inte 
längre behöver stanna på linjen i inväntan på mötande tåg och att andra interaktioner 
mellan tågen blir färre.

Kapacitet
Transportsystemets förmåga att hantera 
trafikerad volym av resor och transporter.

Projektet innebär att banan kapacitet kommer att öka väsentligt. En dubbelspårig 
bana tillåter en flerdubbling av trafiken jämfört med en enkelspårsbana (räknat i antal 
tåg per dygn).

Robusthet
Transportsystemets förmåga att stå emot 
och hanteras störningar.

Projektet innebär att tågtrafikens störningskänslighet minskar och att tillförlitligheten 
och bekvämligheten ökar.

Användbarhet
Transportsystemets förmåga att hantera 
kundgruppernas behov av transportmöjlig-
heter.

De nämnda förbättringarna avseende res- och transporttider, kapacitet och robusthet 
innebär en ökad användbarhet för viktiga kundgrupper som de nationella gods- och 
persontransportörerna och därmed också för resenärerna. Ett mer tillförlitligt 
järnvägssystem gynnar också både kvinnor och män. 

Säkerhet
Transportsystemets förmåga att minimera 
antalet omkomna och allvarligt skadade.

Projektet bedöms bidra till målet genom att vägsystemet kan avlastas från tung 
lastbilstrafik och persontrafik. Därmed förbättras säkerheten. 
För ökningen av järnvägstrafiken uppvägs olycksrisken av dels en förbättrad teknisk 
standard och dels att alla plankorsningar försvinner och ersätts av planskilda 
korsningar.  
Det är ett högt prioriterat mål att ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Risken för allvarliga olyckor ökar ju fler möten som sker mellan lätta och tunga fordon. 
Med en mer attraktiv järnvägstrafik kan den tunga vägtrafikens tillväxt minskas.

Miljö och hälsa
Transportsystemets förmåga att minimera 
negativ påverkan på klimat, landskap och 
hälsa samt förmågan att främja den 
positiva utvecklingen av dessa.

Projektet bedöms bidra till målet genom att vägsystemet kan avlastas från tung 
lastbilstrafik och persontrafik. Därmed minskar utsläppen och transportsystemets 
påverkan på klimatet. 
Se också miljökonsekvensbeskrivningen för utvärdering av nationella miljökvalitets-
mål. 
Många transporter sker idag på ett sätt som skadar miljön. Om den globala miljö 
belastningen skall kunna minska måste utsläppen till atmosfären minskas jämfört 
med idag. Med en större andel av godstransporterna på järnvägen förbättras 
möjligheterna att uppnå detta.

Tabell 6.1 Transportpolitiska mål/leveranskvaliteter

6.1.2. Regional utveckling och lokalsam-
hälle

Regional utveckling

Ett dubbelspår hela sträckan Hallsberg-
Degerön innebär att både godstrafikens och 
regionaltrafikens förutsättningar förbättras. 
Regionaltågen ansluter till de snabbtåg som 
trafikerar Västra stambanan. För godstrafiken 
erhålls högre kapacitet och kortare transport-
tider. Den lokala effekten för den specifika 
sträckan Jakobshyttan-Degerön blir betydligt 
mindre. Den lokala järnvägstrafiken kommer 
inte att öka, då det exempelvis inte finns några 
hållplatser för resandeutbyte mellan Motala 
och Hallsberg.
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Lokalsamhället

Den lokala samhällsutvecklingen påverkas 
sannolikt inte i någon större utsträckning 
av projektet, bortsett från ombyggnation av 
järnvägspassager. Till följd av utbyggnaden till 
dubbelspår ersätts befintliga plankorsningar-
na i Anderstorp, Godegård och vid Godegårds 
kyrka av planskilda korsningar. De planskilda 
korsningarna erbjuder tryggare och säkrare 
passager samtidigt som de motverkar barriär-
effekter.

6.2. Miljöeffekter
6.2.1. Landskapsbild
Banker, skärningar, bullerskyddsåtgärder 
längs delar av sträckan samt planskilda kors-
ningar gör intrång i landskapsbilden och 
påverkar utblickar och siktlinjer. Planskildhet 
vid Godegård där vägen går över järnvägen 
medför att utblick över natur- och kulturmil-
jöer från vägen förbättras, medan det vid Go-
degårds kyrka är tvärtom.

Ett antal sjöar som idag ligger exponerade från 
järnvägen kommer att få bättre förhållanden 
när järnvägen flyttas längre bort.

I Anderstorp kommer Godegårdsån att få ett 
nytt meandrande parti som skapar utblickar 
och en intressant och vacker miljö.

Smala odlingskilar som skapas längs delar av 
sträckan och riskerar att växa igen kan leda till 
förändrade vyer över landskapet.

6.2.2. Riksintressen
Riksintresset för utvinning av mineral enligt 
beslut av SGU (Statens Geologiska Institut, 
1991-05-08); Zinkgruvan, kommer att beröras 
av utbyggnadsförslaget. Totalt sett sker en li-
ten minskning i areal som är möjlig för utnytt-
jande av naturresursen mineral och värdefulla 
ämnen.

Riksintresset för kulturmiljövård (Godegård 
E12, Herrgårdsmiljö och bruksmiljö med väl-
bevarat byggnadstillstånd) kan påverkas av 

järnvägsplanen, framförallt av den planskilda 
passagen i södra delen av Godegård. Den pre-
liminära bedömningen är dock att inga väsent-
liga kärnvärden bör påverkas.

Järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön 
utgör riksintresse för kommunikation – be-
fintlig järnväg Skymossen-Mjölby (delen 
Skymossen-Degerön) som kommer att påver-
kas av järnvägsplanen då banan justera i läge 
och bli dubbelspårig. Banans funktion som 
strategisk godssträcka ökar i värde genom 
möjlig ökad trafikering, vilket är positivt. Riks-
intresset kommer med utbyggnaden att utökas 
något geografiskt.  

6.2.3. Kulturmiljö
Förändringar av järnvägspassagerna längs 
sträckan innebär bitvis att en bevarad, ålder-
domlig vägstruktur med högt kulturmiljövärde 
påverkas. Landskapets kulturmiljö kommer 
på dessa platser fortsättningsvis inte vara lika 
tydligt läsbara som idag. Utbyggnaden innebär 
också markintrång i områden vilka sedan tidi-
gare bedömts innehålla presumtiva fornläm-
ningar. Grundprincipen är att alla fornläm-
ningar ska bevaras för framtiden, men vissa 
kommer att försvinna eller påverkas negativt 
med utbyggnaden av järnvägen då det finns 
lämningar på många platser. Anläggningen 
gör framför allt intrång i odlingslämningar 
och fossil åkermark som kan fragmenteras, 
men även i vissa skogsbrukslämningar kopplat 
till den järnbruksverksamhet som funnits i 
området.

Andra kulturvärden som påverkas är bland 
annat småskaliga bebyggelsemiljö och gårds-
miljöer som mister sitt kulturhistoriska sam-
band. Banvaktarstugan rivs och i Godegårds 
stationssamhälle rivs stationsområdet med 
lastkaj och stickspår.

Nya bullerskyddsåtgärder och järnvägsbankar 
innebär ökade barriärer mellan bebyggelse 
och kulturmiljöer på respektive sidor om järn-
vägen.
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6.2.4. Naturmiljö
Järnvägsprojektets största påverkan gäller 
Godegårdsåns system och de närliggande 
våtmarkerna och strandskogarna med arter 
som kan återfinnas där. Samtliga vattendrag 
som korsar järnvägen påverkas i någon mån 
av planerade åtgärder. Påverkan kan ge tillfäl-
liga konsekvenser exempelvis med avseende 
på spridning av grumlande partiklar och/eller 
föroreningar. Trummor och broar som anläggs 
vid vattendragen anläggs så att de inte utgör 
vandringshinder för fauna i vatten. Broar som 
anläggs där Godegårdsån passeras utformas 
med strandpassage.

Längs en sträcka söder om Anderstorp behö-
ver Godegårdsån flyttas. Den nya åfåran kom-
mer för att kompensera för annan påverkan i 
ån att få en tydlig meandrande karaktär och 
utformas för att förbättra framkomligheten för 
vattenlevande organismer, samt vara grunden 
för att rika vattenmiljöer ska kunna bildas.

I Godegårdsåns vattensystem finns det stora 
arealer med svämplan som översvämmas vid 
höga flöden, samt våtmarker. I några områden 
kommer det att ske utfyllnad av ny järnvägs-
bank inom våtmark, vilket minskar vatten-
systemets lagrings- och fördröjningskapacitet. 
Vid Unnamon kommer ny järnvägsbank ta en 
stor del av våtmarken i anspråk. Detta innebär 
att det krävs anläggande av ny vattenfåra för 
att hantera vatten som rinner till österifrån 
och som kompensation för att våtmarksareal 
tas i anspråk.

Trädsäkringszonen kring järnvägsanlägg-
ningen medför förlust av livsmiljöer i skogliga 
biotoper samt att barriäreffekten för både 
växter och djur kan förstärkas. Om möjligt 
ska sådana miljöer skyddas och sparas. Av-
verkad skogsmark med måttligt värde får dock 
ny markanvändning med öppnare, buskigare 
marker, vilket kan bidra till variation i ett i 
övrigt brukat landskap.

Det nya dubbelspåret kommer på sikt att 
medföra visst ökat buller i form av fler tåg per 

dygn, dock förväntas ingen betydande ökning 
i antalet tåg per tidsenhet. Sammantaget be-
döms utbyggnaden inte innebära någon avgö-
rande bullerstörning för fågellivet, vilket är att 
betrakta som den mest bullerkänsliga aspek-
ten ifråga om naturmiljö, på lång sikt.

Naturvärdes- och landskapsobjekt som på-
verkas av järnvägsanläggningen framgår av 
bilaga 2 MKB, där naturvärdesobjekt redovi-
sas i tabell 6.1.1 och landskapsobjekt i tabell 
6.1.2. Särskilda behov av skydd för vissa arter 
och påverkan på dessa utreds mer i detalj och 
samråds separat med tillsynsmyndigheten, 
länsstyrelsen i Östergötland. 

6.2.5. Rekreation och friluftsliv
När järnvägen flyttas från sjöarna Svartgölen, 
Dammen och Unnagölen förbättras tillgäng-
lighet och upplevelsevärden i detta område 
samtidigt som bullernivån sänks. Dock skapar 
anläggningen på flertalet platser barriärer 
med höga banker och djupa skärningar, vilket 
påverkar det visuella rekreationsvärdet.

Tillgänglighet och säkerhet förbättras tack 
vare de planskilda korsningarna. Gång- och 
cykeltrafikanter får i vissa fall en längre väg 
till möjlig passage, men samtidigt byggs ytter-
ligare en passage vid Godegårdsån vilket ökar 
tillgängligheten på vissa partier av sträckan 
(genom Godegård). Dessutom förbättras till-
gängligheten då den gamla järnvägen norr om 
Godegård blir gång- och cykelväg.

Rekreations- och friluftsområden, främst i och 
kring Godegård, påverkas med högre omgiv-
ningsbuller och större visuell påverkan från 
järnväg, vägar, broar och bullerskyddsplank.

6.2.6. Boendemiljö och hälsa
Barriärer 
Järnvägens ombyggnad längs Sprickdalen 
innebär en barriäreffekt med färre passage-
möjligheter, vilket försvårar spårspring. I öv-
rigt innebär planskilda korsningar längs hela 
järnvägssträckan att barriäreffekten minskar 
eftersom framkomligheten förbättras för 
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samtliga trafikanter. Utformningen av broar 
anpassas för att minska den visuella påverkan.

Föreslagna bullerskärmar ökar den visuella 
barriäreffekten men effekten motverkas i nå-
gon mån där skärmarna görs genomsiktliga i 
Godegård. Höga järnvägsbankar bidrar också 
till en ökad visuell barriäreffekt. Effekten 
minskas genom att järnvägsbankens slänter 
görs flacka där det finns behov och är möjligt.

Buller

Med de förutsättningar med ökade hastigheter 
som ligger till grund för bullerberäkningar 
för denna järnvägsplan så kommer det att fin-
nas risk för överskridande av riktvärden för 
buller inomhus för enstaka fastigheter längs 
sträckan, främst i Godegård och Degerön 
trots föreslagna skyddsåtgärder. Överskridna 
riktvärden på uteplatser kan förekomma längs 
hela sträckan. 

Bedömda effekter baseras på de bullernivåer 
som fastigheterna kommer att få efter att 
skyddsåtgärder genomförts enligt kapitel 
5 - Skyddsåtgärder och försiktighetsmått. I 
praktiken kommer sannolikt de hastigheter 
som ligger till grund inte att vara aktuella an-
nat än på lång sikt med tanke på att ökningen 
av trafikering bedöms vara liten under lång tid. 
Detta innebär att de upplevda konsekvenserna 
sannolikt kommer att vara mindre än de som 
redovisas i plan och MKB. 

Vibrationer

Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt 
och stora delar av banan byggs om tekniskt 
både avseende mark och teknisk anläggning, 
så bedöms utbyggnaden inte innebära några 
negativa konsekvenser ur vibrationssynpunkt, 
trots att järnvägen blir dubbelspårig och att 
hastigheterna på sikt kan bli högre än i nulä-
get.  I Godegård förekommer lera och isälvsse-
diment som kan innebära större vibrationsrisk. 
Vibrationsmätningar har visat på högre vibra-
tionsnivåer genom samhället än på andra plat-
ser. Här kan särskilda konstruktionsåtgärder 
vara nödvändiga för att minska vibrationerna. 

I bedömningen har sådana vibrationsdämpan-
de åtgärder förutsatts där det finns behov. 

Elektromagnetiska fält

Magnetfältet från järnvägen ligger under 
Strålskyddsinstitutets rekommenderade refe-
rensvärde. Inga bostadshus eller verksamheter 
ligger så nära banan att de påverkas. Den ut-
byggda järnvägen bedöms inte medföra några 
effekter på hälsa.

Farligt gods

Beräkningar visar att risker kring transport av 
farligt gods inte är att betrakta som oaccep-
tabla vid befintlig bebyggelse. Avståndet från 
järnvägen inom vilket risknivåerna anses vara 
oacceptabla skiljer sig marginellt mellan nulä-
get och i planförslaget.

Ökat antal godståg och längre godståg innebär 
att sannolikheten för olyckor med farligt gods 
också ökar. Planförslaget innebär att plankors-
ningar byggs bort. Införandet av planskilda 
korsningar innebär att risker med transport av 
farligt gods minskar.

6.2.7. Naturresurser
Mineral och värdefulla ämnen

På den sträcka inom riksintresset Zinkgruvan 
där järnvägens läge justeras sker totalt sett 
en liten minskning i areal som är möjlig för 
utnyttjande av naturresursen mineral och vär-
defulla ämnen.

Torvtäkt

Torvtäkten Bredmossen E påverkas inte fy-
siskt av utbyggnaden av utbyggnadsförslaget. 
Ingen påverkan på torvbrytningen kommer att 
ske och därmed uppstår inga konsekvenser för 
naturresursen.

Skogsmark

Järnvägens nysträckning mellan Anderstorp 
och Godegård påverkar mer skogsmark än 
övriga delar av sträckan, delvis genom helt 
oexploaterad skogsmark. Längs hela järnvägs-
sträckan kommer också trädsäkring att utföras 
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ca 20 meter ut från järnvägen. Totalt berörs 
ungefär 450 000 m2 skogsmark. Anläggning-
ens effekter på möjligheten att bruka skogs-
mark berör en förhållandevis liten areal.

Odlingsmark

Där järnvägen får ny sträckning kommer 
odlingsmark att tas i anspråk samtidigt som 
annan mark kommer att kunna återbördas 
som jordbruksmark. För att minska påverkan 
av anläggningens tillkommande markanspråk 
utförs slänterna i jordbruksmarken flacka och 
odlingsbara om möjligt och önskvärt av bru-
karna.

Befintlig fragmentering av jordbruksmark 
kommer kunna motverkas längs en sträcka 
mellan Godegård och Degerön, där gammal 
banvall tas bort och odlingsmark kan skapas. 
Längre söderut kommer banvallen ersättas av 
bullervall, vilket innebär fortsatt fragmente-
ring.

Vatten

De stora skärningarna som är aktuella norr 
om Godegård förväntas inte påverka grund-
vattennivåerna. I det öppna landskapet vid 
den så kallade banvaktarstugan krävs dock 
permanent grundvattensänkning, på grund av 
sänkning av dränering samt flytt av järnvägen. 
Detta bedöms ge lokal påverkan på grundvatt-
net. Vid ett antal skärningar längs övriga delar 
av järnvägsanläggningen föreligger också risk 
att permanent grundvattensänkning krävs, 
men det bedöms endast ske lokalt. En mindre 
grundvattenavsänkning kan dessutom bli ak-
tuell under byggtiden i samband med anlägg-
ning av vägporten vid Godegårds kyrka.

Den nya järnvägsdragningen medför en ny 
sträckning genom Hallsbergsåsen och tillrin-
ningsområdet till Godegårds kommunala 
vattentäkt. Direkt risk för negativa effekter 
för vattentäkten föreligger i det område där 
järnvägen går i skärning norr om Godegård, 
där vattentäktens brunnar är placerade, men 
skyddsåtgärder mot urspårning utförs för att 
minska riskerna vid olycka. Nya planskilda 

korsningar bidrar också till minskad risk för 
olyckor och därmed påverkan från spill i sam-
band med dessa.

Skärningar som ger upphov till grundvat-
tensänkningar kan riskera att påverka närlig-
gande enskilda brunnar. Främst är det grunda 
grävda brunnar som kan beröras. Grävda 
brunnar förekommer främst i Äspe samt vid 
banvaktarstugan, men dessa fastigheter ska 
lösas in. Påverkan på bergborrade brunnar 
bedöms inte uppstå till följd av grundvatten-
sänkningar. Där brunnarna ligger nedströms 
järnvägen kan vattenkvaliteten påverkas vid 
spill av förorenande ämnen. De flesta brunnar 
är bergborrade och då är risken för påverkan 
liten. 

6.2.8. Masshantering
En bedömning av möjligheterna att med hjälp 
av terränganpassningar och upplag hantera de 
stora mängder överskottsmassor som uppstår 
inom projektet har gjorts. Utan permanent 
lagring bedöms mängden överskottsmassor 
bli ca 180 000 m3, medan det med föreslagna 
permanenta lagringsytor minskar till 80 000 
m3. Kan även tillfälliga ytor nyttjas permanent 
så minskar överskottet till ca 20 000 m3. På 
grund av stora mängder överskottsmassor i 
omkringliggande byggprojekt i närområdet 
föreligger stor risk att massor från järnvägs-
ombyggnaden kommer behöva transporteras 
bort utanför närområdet. 

6.2.9. Förorenad mark
En viss hantering av förorenade massor kan 
komma att krävas inom projektet. Det berör 
främst föroreningar på och intill befintlig järn-
vägsanläggning, samt eventuella förorenade 
massor vid ett tidigare sågverksområde i södra 
Godegård. Driftskedet bedöms ge en positiv 
effekt om föroreningar identifieras och tas 
bort, förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder 
genomförs i byggskedet.
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6.3. Konsekvenser i byggtid

Under byggskedet finns flera situationer 
som kan påverka miljön negativt, de flesta är 
kopplade till arbete i vattendrag och våtmarks-
områden, men även tillfälliga störningar på 
övriga naturmiljöer, landskapsbilden, kultur-
miljön samt rekreation och friluftsliv kommer 
att förekomma. Påverkan på boende och hälsa 
kan också uppstå i form av buller, vibratio-
ner, damning, tillfälliga barriärer med mera. 
Masshanteringen och byggtransporter inne-
bär osäkra konsekvenser på grund av att det 
i detta skede inte går att bedöma fullt ut hur 
hanteringen ska kunna lösas på mest effektiva 
och miljövänliga sätt.

Kännetecknande för konsekvenserna i 
byggskedet är att de till största delen är tillfäl-
liga och att de sannolikt går att hantera med 
god planering och skyddsåtgärder. Samtliga 
föreslagna skyddsåtgärder redovisas i kapitel 
5.

6.3.1. Vatten
Ytvatten

Byggavloppsvatten, spill och utsläpp från upp-
lags-, material- och etableringsytor behöver 
samlas upp och renas innan utsläpp sker till 
recipient. Materialet som läggs upp förväntas 
framförallt ge upphov till dagvatten innehål-
lande partiklar och kväve.

Föreslagna skyddsåtgärder minskar risken för 
grumling och utsläpp av föroreningar i sam-
band med schaktarbeten.

Grundvatten

Vid portläget vid Godegårds kyrka kan en till-
fällig sänkning av grundvattnet krävas. Denna 
är kortvarig och bedöms inte ge några nega-
tiva effekter på kringliggande mark. 

Risker för påverkan på grundvattnets vatten-
kvalitet är i huvudsak förknippade med even-
tuella utsläpp vid spill, olyckor eller schakt-
ning av förorenade massor under byggskedet.

6.3.2. Naturmiljöer
Om förutsättningarna återställs för de artrika 
järnvägsmiljöerna enligt angivna skyddsåtgär-
der så bedöms inga betydande konsekvenser 
uppstå i byggskedet. Hävdgynnade arter kan 
till och med få nya livsmiljöer.

Tillfälliga bullerstörningar kommer uppstå 
under byggskedet i form av ljud från arbets-
maskiner, eventuella sprängningar, med mera. 
Andelen ostörd tid är väsentlig för påverkans-
graden, inte minst på fågellivet. Det monotona 
ljudet från arbetsmaskiner orsakar ofta stör-
ning under en hel arbetsdag.

Grumling riskerar att ske i samtliga vatten då 
arbete i vatten genomförs och stora markytor 
blottläggs. Grumling kan orsaka igensatta 
bottnar, vilket påverkar ägg- och yngelutveck-
ling negativt. Risk föreligger också att fiskar 
inte ser och därför flyr sitt hemområde.

Även borttagande av strandvegetation riskerar 
att påverka vattendragen negativt genom att 
vegetationens buffrande och skuggande effekt 
försvinner. Under förutsättning att vegetatio-
nen återställs eller om möjligt bevaras bedöms 
dock konsekvenserna bli små på vattendragen.

6.3.3. Kulturmiljöer och fornlämningar
I byggskedet ska stor hänsyn ske till områ-
dets kulturhistoriskt värdefulla vägnät för att 
bibehålla vägarnas ålderdomliga karaktär. 
Förstärkning, breddning samt dikning riske-
rar allvarligt att skada vägarnas kulturvärde 
och ska undvikas på de delar av vägen som 
inte berörs av ombyggnader. Konsekvenser 
som uppstår är till största delen permanenta 
på grund av påverkan på vägens nuvarande 
karaktär och innebär att ett mycket värdefullt 
kulturlandskapselement i kulturmiljön skadas.

6.3.4. Rekreation och friluftsliv
Under byggtiden kommer framkomligheten 
att vara försämrad på delar av de vägar som 
används av friluftslivet på grund av byggtrafik. 
Vägar kommer också att vara avstängda under 
perioder på grund av byggnadsarbeten på el-
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ler intill vägarna. Byggverksamheten orsakar 
buller och damning som kan vara störande för 
rekreation och friluftsliv i områden omkring 
järnvägen.

6.3.5. Luftkvalitet och klimat
Luftkvalitet

Sammantaget bedöms utsläpp från maskiner 
inte orsaka sådana tillskott av luftföroreningar 
och partiklar att miljökvalitetsnormer över-
skrids i angränsande områden. Partiklar kan 
också uppkomma genom hantering av berg-
kross och schaktmassor samt att maskiner och 
transportfordon rör upp partiklar från marken. 
Med lämpliga skyddsåtgärder bedöms att gäl-
lande miljökvalitetsnormer kan klaras och 
andra olägenheter undvikas.

Konsekvenser av transporter på allmänna 
vägar avgränsas till utpekade stråk med låg 
trafikering. Ökningen av antal fordon per dygn 
under byggskedet innebär inte att mängden 
utsläpp eller påverkan på luftkvalitet längs 
dessa stråk kommer att öka i någon större 
omfattning.

Klimat

Utsläppen av koldioxid i byggskedet och under 
framtagande av material till bygget bedöms 
som relativt stora, men det går inte att utan 
mer detaljkunskap om materialval och bygg-
metoder, maskinpark med mera bedöma i vil-
ken omfattning projektet kommer att bidra till 
påverkan på klimatet.

6.3.6. Buller
Under dagtid kan det komma att ske över-
skridanden av riktvärden för byggbuller då 
vissa arbetsmoment pågår och i synnerhet då 
avståndet till bebyggelse är kort. Under helg, 
kväll eller natt ökar risken för överskridande 
på grund av att riktvärdena är strängare under 
dessa perioder. I detta projekt kommer buller 
främst komma från byggtransporter, eftersom 
bullrande verksamhet i form av sprängning 
och borrning till största delen kommer att ut-
föras där det inte finns någon bebyggelse.

6.3.7. Vibrationer
I byggskedet är framför allt riskerna för bygg-
nadsskador av betydelse. Riskerna bedöms 
dock små i projektet eftersom det bara finns 
ett fåtal byggnader i närheten av de områden 
där sprängningar och bergschakt planeras 
utföras. Även byggtransporter och anlägg-
ningsmaskiner kan ge upphov till vibrationer 
i marken som även kan upplevas inomhus. 
Vibrationsnivåer inomhus i närbelägna bygg-
nader bedöms inte orsaka några fysiologiska 
skador för människor.

6.3.8. Massor och masshantering
Projektet kommer att hantera stora mängder 
jord- och bergmassor. Överskottsmassor som 
uppstår i projektet bedöms i viss omfattning 
kunna utnyttjas inom projektet. Massor som 
inte går att återanvända bedöms dock inte 
kunna avyttras till andra projekt för extern 
användning i närområdet, utan kommer 
behöva transporteras längre bort. Tillfälliga 
upplag kommer att behövas för både berg- 
och jordmassor.

Hantering av förorenade massor kan också 
förekomma i viss utsträckning. Inom område 
för grundvattenförekomst föreslås att massor 
med halter under Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning kan 
återanvändas inom Trafikverkets fastighe-
ter. För områden utanför grundvattenföre-
komst föreslås att massor med halter under 
riktvärden för mindre känslig markanvänd-
ning återanvänds. Förorenade massor med 
halter som överstiger detta behöver omhän-
dertas av godkänd mottagningsanläggning.
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7. Samlad bedömning och måluppfyllelse

I detta avsnitt bedöms projektets samlade 
miljökonsekvenser, det vill säga konsekvenser 
på olika miljöaspekter. Dessutom utvärderas 
projektets uppfyllnad av olika miljömål, från 
nationella mål till projektspecifika mål.

7.1. Sammanfattande bedömning av 
projektets miljökonsekvenser

I detta avsnitt sammanfattas projektets miljö-
konsekvenser för att det ska vara lättare att få 
en överblick.

7.1.1. Landskapsbild
Järnvägsplanen innebär ny sträckning för 
järnvägen genom del av Sprickdalen norr om 
Godegård bland annat med djupa skärningar. 
Genom odlingslandskapet söder om Godegård 
justeras både järnvägens sträckning och profil, 
vilket påverkar landskapsbilden med nya skär-
ningar och bankar. Även nya planskilda kors-
ningar med vägar påverkar landskapsbilden 
genom att förändra utblickar och siktlinjer. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslagets 
konsekvenser för landskapsbilden blir måttligt 
negativa.

7.1.3. Naturmiljö
Järnvägsplanen innebär framförallt att ny 
mark tas i anspråk vid sidan om befintlig 
järnväg samt nya passager över vattendrag. 
Järnvägsprojektets största påverkan gäller 
Godegårdsåns system och de närliggande 
våtmarkerna och strandskogarna. På ett par 
platser sker även ingrepp i skogar med höga 
naturvärden. I övrigt berör järnvägsplanen 
till stora delar naturmiljö som saknar högre 
naturvärden. Eftersom befintlig järnväg redan 
finns på platsen och den prognosticerade tra-
fikökningen är låg bedöms inte barriäreffekt 
och trafikdöd öka i någon stor omfattning. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslagets 
konsekvenser för naturmiljön bli måttligt ne-
gativa.

7.1.2. Kulturmiljö
För större delen av sträckan innebär utbygg-
nadsförslaget för sträckan generellt små till 
måttliga negativa konsekvenser avseende det 
markintrång och den påverkan som sker i ett 
flertal skogsbrukslämningar, torpmiljöer samt 
spår efter historisk agrar verksamhet. Men 
planerade vägomläggningarna innebär att ål-
derdomliga strukturer i kulturmiljön påverkas 
och särskilt allvarligt den förändring av väg 
1102 som planeras i plan och profil, sträckan 
mellan Hälla gård och Godegårds kyrka, som 
innebär att kulturlandskapets karaktär för-
ändras drastiskt. Påverkan på väg 1102 be-
döms innebära stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljö. Sammantaget bedöms ut-
byggnadsförslaget innebära måttliga negativa 
konsekvenser.

7.1.4. Friluftsliv och rekreation
Järnvägens förändrade sträckning genom 
Sprickdalen påverkar sjöarnas närmiljö po-
sitivt, men innebär en förstärkt barriär där 
järnvägen kommer att gå i djup skärning eller 
på hög bank. Nya planskilda passager medför 
säkrare korsningar med järnvägen vilket ökar 
tillgängligheten.  Rekreations- och friluftsan-
läggningar i och omkring Godegård påverkas 
av fysiskt eller visuellt intrång och/eller buller. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslagets 
konsekvenser för friluftsliv och rekreation bli 
små negativa.

7.1.5. Barriäreffekter
Järnvägens positiva påverkan på barriäreffek-
ter består av bättre säkerhet och framkomlig-
het över järnvägsspåret längs järnvägsplanens 
sträckning. Negativ påverkan på visuell barri-
äreffekt uppstår i Godegård där bullerskärmar 
ökar järnvägens visuella effekt inne i samhäl-
let och där högre järnvägsbank försvårar ut-
blickar över öppet landskap.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
barriäreffekter bli små positiva.
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7.1.6. Buller
Konsekvenserna för bebyggelsen generellt 
längs sträckan Jakobshyttan – Degerön be-
döms blir varierande, från marginella till stora 
negativa utan skyddsåtgärder. För ett antal 
bostäder i Degerön utförs fortsatt arbete med 
bullerskyddsåtgärder efter att järnvägsplanen 
blivit fastställd.

För enstaka fastigheter kan konsekvenserna 
bli både mindre och större, och de skyddsåt-
gärder som föreslås under rubriken Skyddsåt-
gärder är individuellt anpassade för enskilda 
fastigheter. Dessa är förslag på de åtgärder 
som kommer att fastställas i järnvägsplanen.  
Det kan komma att genomföras ytterligare 
åtgärder för att klara riktvärdena för de bostä-
der och verksamheter där det är gränsfall att 
riktvärdena uppnås, och i så fall minskar kon-
sekvenserna ytterligare.

7.1.7. Vibrationer
Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt 
och stora delar av banan byggs om tekniskt 
både avseende mark och teknisk anläggning, 
så bedöms utbyggnaden inte innebära några 
negativa konsekvenser ur vibrationssynpunkt, 
trots att järnvägen blir dubbelspårig. I Gode-
gård förekommer lera och isälvssediment som 
kan innebära större vibrationsrisk och här kan 
särskilda konstruktionsåtgärder vara nödvän-
diga för att minska vibrationerna. 

Anläggningens effekter på möjligheten att 
bruka skogsmark bedöms som små pga att 
arealen som påverkas är förhållandevis liten. 
Sammantaget innebär detta att konsekvenser-
na blir lite negativa för möjligheten att nyttja 
naturresurser.

Effekten på jordbruk och odlingsmark i om-
rådet bedöms som marginell till liten då små 
arealer och liten andel av jordbruksmarken 
påverkas av projektet. Konsekvenserna för 
odlingsmark som naturresurs bedöms till små 
pga marginell påverkan. 

För naturresursen grundvatten bedöms ut-
byggnadsförslaget ge måttliga negativa kon-
sekvenser, främst beroende på närheten till 
Hallsbergsåsen och Godegårds vattentäkt.

7.1.9. Masshantering och markföroren-
ingar

Projektet bedöms innebära måttliga till stora 
negativa konsekvenser för masshanteringen 
då det är stor osäkerhet i både mängder och 
möjlighet till avsättning för massor inom pro-
jektet och närområdet. Kumulativa effekter 
med närliggande projekt som har liknande 
problematik gör att de negativa konsekven-
serna stärks ytterligare. 

Positivt är att de markföroreningar som iden-
tifieras tas bort och skapar en bättre mark-
miljö än i nuläget.

7.1.10. Klimatpåverkan
Konsekvenserna på klimatet i utbyggnadsal-
ternativet jämfört med nuläget bedöms vara 
positiva oavsett om behovet av transporter 
ökar eller ej. Med överflyttning av befintliga 
transporter från väg till järnväg genom banans 
ökade kapacitet ökar de positiva konsekven-
sernas storlek på klimatet.

7.1.8. Naturresurser
Då det berörda planområdets värde som 
naturresurs avseende värdefulla ämnen och 
mineraler bedöms som liten på grund av be-
gränsningarna i minerallagen (se kapitel 5.3 
i bilaga 2, MKB) och effekterna på riksintres-
set blir små samt att det inte bedöms uppstå 
någon påverkan och konsekvenser för en när-
liggande torvtäkt, så blir konsekvenserna av 
utbyggnadsförslaget litet negativa. 
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7.2. Påverkan på nationella miljökva-
litetsmål

Bedömningarna av påverkan på nationella 
miljökvalitetsmål görs i järnvägsplanens MKB 
utifrån det kända kunskapsläget per idag. På 
systemnivå bidrar projektet till uppfyllelse 
av vissa de nationella miljökvalitetsmålen 
direkt eller indirekt, eller har positiv inverkan 
på dessa. Ett fåtal miljömål kan på lokal nivå 
komma att motverka möjligheten att uppfylla 
vissa nationella miljökvalitetsmål som berör 
odlingslandskapet och vattendrag/våtmarker.

7.3. Utvärdering av övriga miljömål

7.3.2. Trafikverkets miljöpolicy
De bedömningar som gjorts kring projektets 
överensstämmelse med miljöbalkens centrala 
bestämmelser och med de nationella miljö-
kvalitetsmålen gäller även för Trafikverkets 
miljöpolicy. 

Ur ett större systemperspektiv bedöms att pro-
jektet medverkar till att transportsystemets 
negativa påverkan på miljö och hälsa minskar 
och att projektet bidrar till ett säkert, effektivt 
och miljöanpassat transportsystem.

7.3.3. Projektspecifika miljömål
Det generella projektspecifika miljömål som 
beskrivits i projektet handlar om att förbättra 
miljön och livsbetingelserna för olika arter i 
den för området mycket viktiga Godegårdsån. 
Eftersom ån lokalt kan komma att påverkas 
negativt av järnvägs- och väganläggningarna, 
främst tillfälligt i byggskedet, så genomförs 
både genomtänkt utformning, skyddsåtgärder 
och kompensationsåtgärder för påverkan på 
ån. Genom att förbättra vandringsmöjligheter-
na i ån, skydda känsliga skogsområden där det 
är möjligt och genom att skapa en ny sträcka 
med goda förutsättningar för naturmiljön att 

Tabell 7.1 Nationella miljökvalitetsmål

Mål Projektets måluppfyllelse

1
2
3
5
7

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Skyddande ozonskikt
Ingen övergödning

Projektet bidrar till uppfyllelse av dessa nationella miljökvalitetsmål på systemnivå.

8
12

Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar

Indirekt medverkar minskade utsläpp av försurande och gödande ämnen till en uppfyllelse av 
dessa mål.

15 God bebyggd miljö Möjligheten till miljöanpassade och resurssnåla transporter leder till en positiv inverkan på 
detta miljömålet på regional nivå.
Det förutsätter dock att buller hålls inom riktvärdena för berörda fastigheter, både inomhus och 
utomhus vid uteplats.

4
9

Giftfri miljö
Grundvatten av god kvalitet

Det finns en risk för ökad föroreningsspridning under byggskedet, vilket skulle kunna motverka 
uppfyllelsen av dessa miljömål.
I projektet kommer dock förorenade områden i form av järnväg som tas bort och äldre 
sågverksområden som berörs av vägpassage att riskbedömas om de berörs och saneras vid 
behov, vilket är positivt för uppfyllelse av målen.
Både under byggskede och under driftskede finns risk för att grundvattnet påverkas. Risk för 
lokal grundvattensänkning kan mätas och eventuellt förebyggas med återinfiltration.

8
11
13
15
16

Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Projektet tar mark i anspråk som på lokal nivå motverkar uppfyllelsen av dessa miljökvalitets-
mål. Dock genomförs skyddsåtgärder som gör att påverkan minimeras. Vidare görs även 
kompenserande åtgärder i form av återskapande av meandrande vattendrag (Godegårdsån) 
mm.

6 Säker strålmiljö Genom att elanläggningen utformas på ett optimalt sätt motverkas inte detta miljömål.
Krav kommer att ställas på elanläggningens utformning.

7.3.1. Regionala och lokala mål
I projektet berörs vissa av de regionala och lo-
kala mål som Östergötlands län satt upp för att 
klara de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa 
listas i MKB och de flesta av målen bedöms 
inte motverkas genom projektet.  Skyddsåt-
gärder och kompensationsåtgärder genomförs 
för att minimera påverkan och ge möjlighet 
till en framtida positiv miljö för den biologiska 
mångfalden längs sträckan.
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Tabell 7.2 Regionala miljömål

Mål/åtgärd Projektets påverkan på målet/målen

Ett klimatsmart Motala
Rent och resurssnålt med 
råvaror i kretslopp

Projektet påverkar målet positivt genom att möjliggöra överflyttning av transporter från väg till järnväg, samt 
genom att Trafikverket genom sin hantering av massor under projektet så mycket som möjligt bidrar till 
återanvändning av jords- och bergmassor, minimering av transporter av massorna och att inte hämta massor 
från annat håll om det är möjligt att använda lokala råvaror.

Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster

negativt genom att vissa livsmiljöer oundvikligen kommer att påverkas  
(även om skyddsåtgärder genomförs), men Trafikverket strävar efter att minimera den negativa inverkan och 
utöver skyddsåtgärder avses även vissa kompensationsåtgärder att genomföras (återställd meandring av 
Godegårdsån, plantering av ekar etc) för att ersätta miljöer som påverkas med andra viktiga eller hotade 
typer av miljöer. Projektet innebär också positiv påverkan då inventeringar kan klargöra utbredning av olika 
arter som inte påverkas, där man kan skydda eller förbättra förutsättningarna för dessa att överleva.

Tabell 7.3 Lokala miljömål

Mål/åtgärd Projektets påverkan på målet/målen

Målet/åtgärden ”Påskynda faststäl-
lande och revidering av vattenskydds-
områden för att säkra den långsiktiga 
dricksvattentillgången i länet” berörs i 
projektet då det finns en kommunal 
vattentäkt i Godegård som kommer att 
passeras om den kommer att finnas 
kvar.

Projektet bedöms inte påverka tid för fastställande och revidering av vattenskyddsområdet, men 
projektet berör Godegårds vattentäkt. Trafikverket samråder i projektet med Motala kommun för 
att lösa situationen och det finns idag två olika principiella lösningar för att inte försämra 
möjligheterna till vattenförsörjning, eller vattenkvalitet:

• Järnvägen får skyddsåtgärder i form av skyddsräler för att minska risken att urspårnings-
olyckor sker, vilket minskar risken för läckage av föroreningar.

• Vattentäkten läggs ner och ersätts med en överföringsledning från annan vattentäkt

Inget beslut om vilken åtgärd som kommer att väljas har per idag fattats, men oavsett vilken 
åtgärd som väljs så bedöms i detta skede att dricksvattenförsörjningen kommer att vara säkrad 
efter projektets genomförande och att målet inte motverkas av projektet.

Målet/åtgärden ”Inventera och 
registrera nyfunna nyckelbiotoper, 
värdetrakter och objekt med höga 
naturvärden i skogen för att få ett gott 
underlag för naturvårdsåtgärder”

Trafikverket utför inventeringar av området som kan komma att beröras av projektet och tar 
hänsyn till de värden och livsmiljöer som identifieras, samt anpassar projektet så långt det är 
möjligt till att inte skada potentiella värdefulla miljöer. Underlaget från inventeringarna finns 
också tillgängligt så att det kan ligga till grund för åtgärder inom det berörda området vid senare 
tillfällen. Detta bedöms att bidra till att uppnå målet.

Målet/åtgärden skapa ”…förbättrade 
förutsättningar för ekar och arter 
kopplade till ek…”

Trafikverket föreslår att som allmän ersättning för påverkan av naturmiljöer plantera ek på 
lämpliga ställen för att underlätta etablering av ekar och arter kopplade till ek. Detta bedöms 
bidra till att uppnå målet om fler och starkare ekmiljöer.

Målet/åtgärden ”Verka för energieffekti-
vare godstransporter… för att minska 
utsläpp av växthusgaser”

Trafikverket bedöms underlätta möjligheten att uppnå målet då utbyggnaden av järnvägen på 
sträckan främst syftar till förbättringar för godstrafiken.

Målet ” Verka för naturligare 
vattenregimer i reglerade vattendrag, 
genom att bland annat se över 
vattendomar, anlägga faunapassager 
förbi vandringshinder, och genom 
biotopförbättrande åtgärder som 
exempelvis förbättrade lekplatser för 
fisk”

Trafikverket kommer i och med att trummor i järnvägsanläggningen byts åtgärda vandringshin-
der som berörs i Godegårdsån och övriga berörda vattendrag. Nya broar och trummor anläggs 
på ett sådant sätt att de inte utgör vandringshinder. Trafikverket bidrar genom dessa åtgärder till 
att uppnå målet med naturliga vattenregimer.

Målet/åtgärden ” Ta hänsyn till 
klimatanpassning i samhällsplanering-
en, för att minska konsekvenserna på 
samhället av klimatförändringar”

Trafikverket kommer i arbetet med järnvägsplanen och utformningen av anläggningen att utreda 
och utforma anläggningen och miljön runtomkring så att hänsyn tas till klimatpåverkan och 
därmed säkra målet att minska påverkan på samhället både genom anläggningens robusthet 
och dess påverkan på annan infrastruktur och känsliga funktioner som berörs av klimatpåver-
kan som t.ex. vattendrag mm.

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”
- specifika mål kring utsläpp som berörs:

• Minskade utsläpp av växthusgaser
• Hållbart resande
• Hållbara godstransporter

Dessa mål bedöms samtliga påverkas i positiv riktning av överflyttningen av transporter från 
väg till järnväg, både persontransporter och godstransporter.

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”
- klimatanpassning

Projektet bedöms bidra positivt till att säkra samhället från klimatförändringar genom åtgärder 
och utformning av anläggningen som säkrar både den och det runtom som kan påverkas.

utvecklas så bedöms projektets små till mått-
ligt negativa konsekvenser för ån mer än väl 
uppvägas, och därmed bedöms målet att för-
bättra miljön i Godegårdsån uppnås.
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmel-
ser om hushållning med mark och vattenområden

8.1. Allmänna hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna återfinns i 2 kap. 
Miljöbalken och är grundläggande för den 
som utför eller planerar att utföra något som 
påverkar eller riskerar att påverka människors 
hälsa eller miljön. I tabell 8.1  utvärderas av 
hur väl projektet tagit hänsyn till dessa.

8.2. Påverkan på miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel 
i det svenska miljöarbetet som regleras i 5 kap. 
miljöbalken. Endast miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster berörs eller hanteras inom 
detta delprojekt. Projektet bedöms dock inte 
innebära sådan påverkan att miljökvalitets-
normerna för de olika vattendragen inte kan 

Mål Projektets bidrag till måluppfyllelse

Bevisbörderegeln Trafikverket är verksamhetsutövare och ansvarig för att järnvägsplanen uppfyller miljöbalkens bestämmel-
ser. MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln.

Kunskapskravet Planprocessen enligt lagen om byggande av järnväg borgar för god kunskap om planens förutsättningar, 
effekter och konsekvenser. Ett stort antal undersökningar, utredningar och samråd föreligger den lösning 
som finns i järnvägsplanen. Trafikverket har inhämtat information om lokala förhållanden genom samråd 
och möten med allmänhet, organisationer och myndigheter. 

Försiktighetsprincipen Negativa konsekvenser och risk för sådana belyses i MKB:n. Skyddsåtgärder finns inarbetade i 
järnvägsplanen och kommer att redovisas på plankartorna samt beskrivas i planbeskrivningen. För 
byggskedet kommer kontrollprogram upprättas med krav på miljöåtgärder och byggmetoder som 
förebygger/minimerar miljöpåverkan. 

Produktvals-
principen

Hantering av kemiska produkter regleras genom Trafikverkets generella miljökrav vid upphandling av 
entreprenader. Miljökrav på byggmaterial och kemiska produkter kommer därmed att ställas i samband 
med kommande upphandlingar. 

Hushållnings- och 
kretslopps-
principerna

Planen främjar möjligheterna att överflytta resande och godstransporter från väg till järnväg, vilket 
minskar förbrukning av ändliga resurser. Återanvänding av massor kommer att ske där så är möjligt, men 
innefattar restrektioner för att inte sprida föroreningar. Överskottsmassor ska transporteras så korta 
sträckor som möjligt. Material från utrustning och anläggningar som rivs ska återanvänds där så är möjligt. 
Miljökrav kommer att ställas på fordon och maskiner under byggskedet. 

Lokaliseringsprincipen Järnvägens lokalisering har beslutats av Trafikverket i järnvägsutredningen och påföljande detaljering i 
det vidare utredningsarbete med lokalisering av spårlinjer inom järnvägsplanen. Beslutet bygger på 
utredningar i tidigare skeden i planeringsprocessen, där även samråd med berörda fastighetsägare, 
myndigheter, organisationer och allmänhet har genomförts.

Skälighetsregeln De föreslagna skyddsåtgärderna i järnvägsplanen har tagits fram utifrån ett skälighetsperspektiv. 

Skadeansvaret Trafikverket har ansvar för att vidta skadeförebyggande åtgärder. 

Tabell 8.1 Allmänna hänsynsregler

uppnås. Den nya järnvägsdragningen, som 
berör grundvattenförekomsten Hallsbergsås-
en, medför inte att miljökvalitetsnormerna för 
grundvattnet inte kan uppnås.

Närmare beskrivning av påverkan på MKN 
görs i bilaga 2, MKB.

8.3. Bestämmelser om hushållning 
med mark och vattenområden

De riksintressen som bedöms komma att på-
verkas av projektet beskrivs i kapitel 6.2.2. Be-
dömd påverkan av riksintressen beskrivs mer 
detaljerat i miljökonsekvensbeskrivningen.
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9. Markanspråk och pågående markanvändning

bilden. Permanent markanspråk med tradi-
tionell äganderätt uppgår till cirka 40 hektar, 
varav cirka 5,6 hektar är jordbruksmark och 
resten skogsmark/öppen mark. 

9.3. Markanspråk med servitutsrätt 
(Js)

Den mark som tas i anspråk med servitutsrätt 
är sådan mark som behövs för järnvägsan-
läggningen och som kan kombineras med 
annan markanvändning. Ändamål framgår av 
plankartorna. Totalt kommer cirka 3,5 hektar 
att tas i anspråk med servitutsrätt, varav 0,9 
hektar är på jordbruksmark och resten skogs-
mark/öppen mark.

•	 Servitutsrätt för underhåll av järnvägs-
anläggningen (Js1). Ger Trafikverket rätt 
att vidmakthålla järnvägsanläggningen, 
till exempel bullerskyddsskärmar. Fast-
ighetsägaren får nyttja marken men inte 
utföra åtgärder som kan begränsa Tra-
fikverkets tillträde till marken. 

•	 Servitutsrätt för serviceväg (Js2). Ger 
Trafikverket rättighet att anlägga, nyttja 
och underhålla väg för åtkomst till järn-
vägsanläggningen.

•	 Servitutsrätt för trädsäkring (Js3). Ger 
Trafikverket rättighet att ta bort träd och 
annan vegetation som kan äventyra järn-
vägens driftsäkerhet. 

9.4. Markanspråk med tillfällig nyttjan-
derätt (T)

För att kunna bygga järnvägsanläggningen 
behöver viss mark tas i anspråk tillfälligt 
under byggtiden. De största ytorna krävs för 
masshantering, men även arbetsområde till 
maskiner under byggtiden. 

I detta kapitel redovisas för vilka ändamål och 
i vilken omfattning mark tas i anspråk och 
vilka motiven är för detta. Pågående markan-
vändning och behov av ledningsomläggningar 
beskrivs också i detta kapitel. 

9.1. Permanenta markanspråk

Utgångspunkten för markanspråken i järn-
vägsplanen är att järnvägsinfrastrukturen ska 
vara belägen på fastigheter som ägs av Tra-
fikverket. Järnvägsanläggningen kommer att 
tas i anspråk via traditionell fastighetsbildning. 

Fastigheter för järnvägsändamål tillsammans 
med servitut ska omfatta tillräckligt utrymme 
för att uppfylla kraven på säkerhet för järn-
vägsdriften.

Den fastställda och lagakraftvunna järnvägs-
planen ger järnvägsbyggaren rätt att lösa in 
mark som behövs permanent för järnvägs-
utbyggnaden. Denna rätt motsvaras av en 
skyldighet att lösa in samma typ av mark om 
fastighetsägaren begär det. Markanspråken 
framgår närmare av plankartorna.

9.2. Markanspråk med äganderätt (J)

Den mark som tas i anspråk med äganderätt 
är sådan mark som behövs för järnvägsan-
läggningen och som inte kan kombineras med 
annan markanvändning. Markanspråket krävs 
för att ge plats åt de nya spåren och övriga 
anläggningsdelar som tillhör järnvägsanlägg-
ningen. Vid utformning av den nya järnvägs-
anläggningen går det i vissa fall att göra ett val 
mellan utformningsalternativ som ger olika 
stort markintrång. Detta gäller framförallt för 
utformning av bullerskydd. Bullerskyddsval-
lar medför ett relativt stort markintrång men 
medför lägst anläggningskostnad och är i vissa 
fall en fördel ur ett gestaltningsperspektiv. 
Bullerskyddsskärmar medför ett litet markin-
trång men medför höga anläggningskostnader 
och uppfattas ofta som negativt för landskaps-
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Den tid som marken tas i anspråk för tillfällig 
nyttjanderätt anges på plankartorna. Upp-
handlingsformen för byggnationen gör att 
det i järnvägsplaneskedet inte går att avgöra 
hur byggnationen kommer att drivas. Tiden 
för tillfällig nyttjanderätt sätts därför till 60 
månader för hela sträckan. Det vill säga hela 
den bedömda byggtiden. Totalt kommer cirka 
30,5 hektar att tas i anspråk med tillfällig nytt-
janderätt, varav 3,6 hektar är på jordbruks-
mark och resten på skogsmark/öppen mark. 

De olika typerna av tillfälliga markanspråk 
som är aktuella i detta projekt är: 

•	 T1 – yta för upplag under byggtiden. 

•	 T2 – markområden för etablering, till ex-
empel uppställning och manskapsbodar 
och maskiner.

•	 T3 - markområden för arbetsområde.

•	 T4 – yta för anläggningsarbete, byggtrafik 
och annan trafik. 

•	 T5 – yta för permanent upplag. 

9.5. Markanspråk med vägrätt (V)
9.5.1. Vägområde för allmän väg med 

vägrätt
Vägrätt uppkommer genom att väghållaren 
tar i anspråk mark eller annat utrymme för 
väg med stöd av en fastställd väg- eller järn-
vägsplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att i 
fastighetsägarens ställe bestämma över mar-
ken eller utrymmets användning under den tid 
vägrätten består. Vidare får myndigheten till-
godogöra sig alster och andra tillgångar som 
kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Väg-
rätten upphör när vägen dras in. Byggandet 
av vägen kan starta när väghållaren har fått 
vägrätt, även om man inte har träffat någon 
ekonomisk uppgörelse för intrång och annan 
skada. Värdetidpunkten är den dag då mar-
ken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen 
räknas upp från dagen då ianspråktagandet 
med ränta och index tills ersättningen betalas. 
Eventuella tvister om ersättningen avgörs i 

domstol. Vägrätt kan inte uppkomma inom 
detaljplanelagd mark där kommunen är hu-
vudman för allmänna platser. Totalt kommer 
cirka 5,6 hektar att tas i anspråk med vägrätt, 
varav 2,5 hektar är på jordbruksmark och res-
ten på skogsmark/öppen mark. 

9.6. Markanspråk med inskränkt väg-
rätt (Vs)

Inskränkt vägrätt innebär att Trafikverket inte 
erhåller fullständig rätt över vägområdet utan 
rättigheten är inskränkt på det sätt som anges 
på plankartan och beskrivning. Inskränkt väg-
rätt möjliggör ett samutnyttjande av marken. 
Mark som tas i anspråk med inskränkt vägrätt 
är vid vägbroar. Totalt kommer cirka 0,1 hek-
tar att tas i anspråk med inskränkt vägrätt. 

9.7. Område för enskild väg

Område för enskild väg ingår inte i fastställel-
sebeslutet. Förändringar av det enskilda väg-
nätet hanteras via lantmäterimyndigheten och 
förrättning görs enligt anläggningslagen. 

Uppskattningsvis innebär projektet anläg-
gande av cirka fem kilometer enskild väg. 

9.8. Indragning av allmän väg

Då väg 1101 (Hökavägen) får en ny sträckning 
söder om Godegårds samhälle kommer de 
återstående delarna av Hökavägen att dras 
in från allmänt vägunderhåll. En lantmäte-
riförrättning kommer att ske och en samfäl-
lighetsförening bildas för de delar som dras 
in. Samma gäller för den delen av väg 1092 i 
Anderstorp som blir kvar efter omdragningen 
söder om Anderstorp samt del av 1102 som 
blir kvar efter omdragningen vid Hälla gård.

9.9. Pågående markanvändning

Den norra delen av sträckan domineras av 
skogsmark. Det ligger några fastigheter kring 
Äspe som påverkas av järnvägens nya sträck-
ning i Sprickdalen och dessa löses in, se tabell 
9.1. Inne i Godegård domineras bebyggelsen 
av villor, det finns även något enstaka fler-
bostadshus. Mellan Godegård och Banvak-
tarstugan, Godegårds-Hälla 1:10, är det till 
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passagen av järnvägen med förlängda skydds-
rör. Här kommer det även att anläggas en ny 
väg på ömsom sidor om järnvägen. Skyddsrö-
ren för vattenledningar bör även förlängas så 
även dessa vägar förses med skyddsrör.

Precis efter att vattenledningen korsat järn-
vägen så går den parallellt (på västra sidan) 
med spåret. Denna ledning kommer efter dub-
belspårsutbyggnaden och ligga väldigt nära 
bakslänt för järnvägsdiket. Här bör man, i ett 
senare skede av projekteringen, ta en diskus-
sion med Motala kommun om en eventuell 
flytt av ledningen för att enklare kunna utföra 
underhåll i framtiden.

Vid järnvägsövergången i Godegård korsas 
järnvägen av en teleledning. Övergången kom-
mer att stängas varför vi bedömer att teleled-
ningen bör kunna ligga kvar efter viss sänk-
ning av ledningen framförallt vid de korsande 
dikena.

Söder om järnvägsövergången på ömsom si-
dor om bangården löper det parallellt ett antal 
ledningsstråk innehållande både el, tele och 
VA. Dessa kommer att hamna inom slänterna 
för järnvägen. Vår bedömning är att dessa 
ledningar måste flyttas i sidled, bort från järn-
vägen. På östra sidan av bangården förslås en 
ny väg anläggas. Vid ett senare skede i pro-
jekteringen bör man göra en bedömning om 
ledningsstråket kan ligga i denna väg.

Vid km 243 kommer det att anläggas en ny 
vägport under järnvägen. En teleledning kor-
sar järnvägen i denna punkt. Denna ledning 
kommer att kräva en större omläggning för att 
flytta bort den från porten. Elledningen som 
korsar järnvägen norr om portläget kan be-
höva justeras i höjd och anpassas till det nya 
spårläget. En tänkbar samförläggning med 
teleledningen bör övervägas i samband med 
detaljprojekteringen.

I slutet på etappen, inne i Degerön, korsas 
järnvägen av ett antal el och teleledningar. 
Här gör vi inga åtgärder på marken. Vår be-
dömning är att ledningar bör kunna ligga kvar 
i orörda.

Motala Äspe 1:7
Motala Äspe 1:8

Motala Äspe 1:9

Motala Godegårds-Hälla 1:10

Tabell 9.1 Fastigheter som erbjuds inlösen

största del åkermark som brukas av ägaren till 
Hälla gård. Söder om Banvaktarstugan är det 
skogsmark hela vägen fram till Degerön. Inne 
i centrala Godegård finns en byggplan samt en 
stadsplan som påverkas av planförslaget. 

9.10. Ledningsomläggningar

Inom järnvägsområdet finns ett antal led-
ningskorsningar, de flesta ledningskorsning-
arna återfinns i och runt tätorten Godegård.

På sträckan fram till, och strax, efter An-
derstorpsvägen korsas järnvägen av ett antal 
markförlagda el-och teleledningar. På denna 
sträcka sker endast en breddning av befintlig 
järnvägsbank varvid vi bedömer att åtgärder 
på dessa ledningar bör inskränka sig till even-
tuellt förlängning av skyddsrör m.m.

På sträckan (km 235+522) korsas järnvägen 
av en högspänningsledning som är luftförlagd. 
Med nuvarande utformning på järnvägen och 
den intilliggande servicevägen, bedöms det 
inte krävas någon åtgärd på ledningen. 

Mellan km 238+237 - 238+479 korsas järnvä-
gen av fyra elledningar samt två teleledningar. 
Två av elledningarna går idag till fastigheter 
som kommer att lösas in av samband med 
järnvägsutbyggnaden. En elledning går till en 
SIR-mast som även den kommer att rivas. På 
denna sträcka går den nya järnvägen i skär-
ning. Vi bedömer att det kommer att krävas 
åtgärder på de korsande ledningar som ska 
vara kvar. Troligen kommer ledningarna be-
höva sänkas för att ta sig under järnvägen.

 I den norra delen av Godegård korsas järn-
vägen av ett antal vattenledningar. I den här 
punkten är vi tillbaka i befintlig järnvägs-
sträckning. Bedömning här är att vi bör klara 
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10. Fortsatt arbete

I det här kapitlet redovisas behov av tillstånd 
och dispenser, uppföljning och kontroller i 
byggskedet samt viktiga frågor som ska hante-
ras eller utredas i det fortsatta arbetet. 

10.1. Tillstånd och dispenser

Efter det att järnvägsplanen har fastställts och 
innan byggnadsarbeten påbörjas krävs nor-
malt olika tillstånd och dispenser enligt miljö-
balken eller andra lagar. 

Projektets förenlighet med generellt biotop-
skydd och strandskydd enligt miljöbalken 
hanteras inom ramen för järnvägsplanens 
fastställelse. Motsvarande gäller för åtgärder 
som väsentligt kan komma att ändra naturmil-
jön inom järnvägs- och vägområdet och som 
normalt samråds med så kallade 12:6-samråd 
(se kapitel 10.1.5). Utöver detta kan följande 
vissa tillstånd och dispenser bli aktuella för 
detta projekt, se nedan.

10.1.1. Tillstånd vid intrång i fornlämning
Fördjupad arkeologisk utredning etapp 2 kring 
de områden som tidigare identifierats har 
utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Östergöt-
land. Dessa kommer att redovisas under hös-
ten/vintern 2017 och komplettera de resultat 
och fornlämningar som har identifierats idag. 
Resultaten kommer att ligga till grund för mer 
detaljerad information om möjliga fornläm-
ningar som kommer att påverka projektet och 
ett klargörande om fler fornlämningar påver-
kas direkt eller behöver skyddas i byggskedet. 

Tillstånd enligt kulturmiljölagen behövs för de 
ingrepp som väg- och järnvägsutbyggnaden 
medför i fornlämningsområden och för bort-
tagande av fornlämning. Inga markintrång 
får genomföras innan beslut fattats av berörd 
länsstyrelse och tillståndet har vunnit laga 
kraft. 

Skulle tidigare dolda och ej kända fornläm-
ningar påträffas under arbetets gång ska ar-
betet genast avbrytas och aktuell länsstyrelse 
underrättas.

10.1.2. Anmälan eller tillstånd till vat-
tenverksamhet

Flera av de åtgärder som planeras utgör vat-
tenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Det 
gäller exempelvis nya trummor och broar i 
bäckar och vattendrag, omgrävning av vat-
tendrag, bortledande av grundvatten samt 
anläggande av bank i våtmarksområde. Dessa 
verksamheter är anmälnings- eller tillstånds-
pliktiga. Dock finns en undantagsregel i 11 kap 
12§ miljöbalken som säger att anmälan eller 
tillstånd inte krävs om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen ska-
das genom vattenverksamheten. 

För ett mindre vattendrag kommer anmälan 
om vattenverksamhet att tas fram. Vattendra-
get som rinner från Svartgölen till Godegårds-
ån ingår i markavvattningsföretaget Rödja, 
Folkhult m.fl. 1921, och befintlig mindre trum-
ma kommer att bytas ut mot en trumma med 
stor dimension. 

Tillstånd för vattenverksamhet för områdena 
som berör Godegårdsån med omnejd samt 
vissa våtmarksområden kommer att sökas, se 
kapitel 6 i bilaga 2, MKB. Tillstånd kommer 
även att sökas för anläggande av två broar i 
bäck från Axhultasjön som korsar järnvägen 
norr om Degerön. Tillståndsansökan sker hos 
mark- och miljödomstolen. Ansökan kommer 
att omfatta bland annat omgrävning av vat-
tendrag, nya broar samt anläggande av bank i 
våtmarksområde.

10.1.3. Anmälan eller tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet

Användning av förorenade massor för anlägg-
ningsändamål, anordnande av deponi eller 
bergtäkt och liknande arbeten i byggskedet 
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utgör tillstånds- eller anmälningspliktig miljö-
farlig verksamhet. Eventuell anmälan görs till 
respektive kommuns miljönämnd och eventu-
ell ansökan ställs till miljöprövningsdelegatio-
nen på aktuell länsstyrelse.

10.1.4. Artskyddsdispens
Projekt av denna dignitet kan medföra att 
skyddsvärda och hotade djur- och växtarter 
som omfattas av artskyddsförordningen be-
rörs och det finns inte alltid full kännedom 
om arter och artutbredning i de områden som 
berörs av större infrastrukturprojekt så att det 
på ett tillfredställande sätt går att beskriva i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Ett särskilt 
PM för Artskydd har färdigställts under hös-
ten 2017. PM Artskydd beskriver arter, påver-
kan på dessa arters bevarandestatus och de 
skyddsåtgärder som bör genomföras för att 
undvika eller minimera negativ påverkan på 
berörda arter. 

I PM Artskydd har bedömningen gjorts att 
inga skyddade arter påverkas så negativt att 
bevarandestatusen hotas. Samråd kring art-
skydd kommer att genomföras som 12:6-sam-
råd med Länsstyrelsen i Östergötland.

För vissa fågelarter kan enstaka häckningar 
störas eller gå om intet, projektet kan medföra 
viss habitatförlust för någon enstaka art, men 
denna påverkan bedöms bli mycket begränsad. 
För fågelarter knutna till bebyggelse kan det 
förekomma bon som kan påverkas och fåglar-
na bör skyddas genom att rivning utförs efter 
att fåglarna lämnat bona. 

För grod- och kräldjur som identifierats så 
bedöms projektet kunna medföra att enstaka 
individer kan dödas och att enstaka fortplant-
ningar kan störas. I järnvägens driftsskede så 
underlättas grod- och kräldjurens evakuering 
från anläggningen med särskilt utformade 
brunnar och ett större antal passager för vat-
tendrag.  

För de fladdermössarter som identifierats 
så bedöms stora delar av spårutbyggnaden 

kunna genomföras utan någon uppenbart ne-
gativ påverkan på fladdermusfaunan, men det 
finns indikationer på att fladdermöss kan före-
komma i källare på hus som kommer att rivas, 
så kontroll och evakuering av dessa ska göras 
innan rivning för att inte riskera påverkan. 

Ett antal olika arter av kärlväxter finns i områ-
det och riskerar att påverkas av projektet. Om 
enstaka exemplar skulle grävas upp eller för-
störas på annat sätt bedöms det inte påverka 
de identifierade arternas förekomst i området 
totalt sett, men i det fall som det är möjligt 
kan lokala miljöer skyddas genom uppgräv-
ning och flytt. Artskyddsdispens kommer att 
krävas för kärlväxter i de två lokaler (nr 24 
och nr 28) där orkidéer påträffats och måste 
flyttas eller tas bort (se kap 2.6.3 samt bilaga 
2 MKB)

Artskyddsprövning kan utöver detta krävas 
om ytterligare arter identifieras eller om 
viktiga livsmiljöer skadas eller förstörs trots 
skyddsåtgärder.

10.1.5. Anmälan för 12:6-samråd
Åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller 
anmälningspliktiga enligt andra bestämmelser 
i Miljöbalken och som kan komma att väsent-
ligt ändra naturmiljön ska enligt 12 kap. 6§ 
Miljöbalken anmälas för samråd till Länssty-
relsen. För de åtgärder som omfattas av järn-
vägsplanen hanteras samråden inom planen. 
För åtgärder som kan tillkomma utöver det 
som planen omfattar, t.ex. ersättningsvägar 
eller tillkommande behov av särskilda skydds-
åtgärder för arter mm, kommer Trafikverket 
precisera omfattning och hålla 12:6 samråd för 
dessa arbeten.

Anmälan för samråd kan komma att behövas 
om exempelvis schaktning utanför det fast-
ställda vägområdet behövs eller om tillfälliga 
vägar eller upplag ska anläggas i byggskedet 
i naturmark utanför det fastställda väg- eller 
järnvägsområdet. Se även 10.1.4 om 12:6-sam-
råd gällande artskydd. 
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10.1.6. Markavvattningsföretag
Markavvattningsföretaget Rödja Folkhult 
m.fl. 1921 finns inom berört område. Markav-
vattningsföretaget kommer endast att beröras 
genom byte av trumma i utloppsdike, vilket 
inte bedöms ge påverkan på markavvattnings-
företagets funktion och därmed krävs ingen 
omförhandling av företaget.

10.1.7. Påträffande av föroreningar
Skulle förorenade områden, föroreningar i be-
fintlig väg- eller järnvägskropp eller liknande 
påträffas föreligger skyldighet att genast un-
derrätta tillsynsmyndigheten (miljönämnden 
i aktuell kommun) om föroreningarna kan 
medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.

10.1.8. Sanering av förorening eller 
förorenat område

Om en avhjälpande åtgärd, ”sanering”, behö-
ver vidtas ska detta vanligen anmälas till till-
synsmyndigheten enligt 28 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Tillstånd behövs för transport av förorenade 
massor om saneringen medför behov av trans-
port. Ansökan om transporttillstånd görs av 
transportören hos aktuell länsstyrelse.

10.2. Frågor för fortsatt hantering och 
utredning

10.2.1. Kulturmiljö
Byggandet av dubbelspår mellan Jakobshyttan 
och Degerön kan medföra en påverkan på kul-
turhistoriska värdefulla lämningar. En fördju-
pad arkeologisk utredning etapp 2 är utförd i 
området och resultatet förväntas komma kring 
årsskiftet 2017/2018. 

10.2.2. Naturmiljö
PM Artskydd som tagits fram under hösten 
2017 ska samrådas med länsstyrelsen för att 
underlätta hanteringen av artskyddsfrågor ef-
ter att MKB är godkänd och planen fastställd. 
Dessa samråd ska ligga till grund för en sam-
syn mellan Trafikverket och länsstyrelsen av-
seende berörda arter och vilka skyddsåtgärder 

som behöver vidtas för att säkerställa arternas 
bevarandestatus. PM Artskydd beskriver arter, 
påverkan på dessa arters bevarandestatus och 
de skyddsåtgärder som bör genomföras för att 
undvika eller minimera negativ påverkan på 
berörda arter. Artskyddsprövning kan utöver 
detta krävas om ytterligare arter identifieras 
eller om viktiga livsmiljöer skadas eller för-
störs trots skyddsåtgärder.

Kompensationsåtgärder för flytt av delar av 
Godegårdsån och ett våtmarksområde vid 
Unnamon utreds vidare i detalj och fastslås 
inom ramen för arbetet med Tillståndsansö-
kan för vattenverksamhet. Nya vattenfåror 
ska anläggas dels för Godegårdsån söder om 
Anderstorp och dels i ett våtmarksområde vid 
Unnamon. 

10.3. Uppföljning och kontroller

Miljöuppföljning är ett brett begrepp som kan 
omfatta allt från rutinmässiga kontrollaktivi-
teter till omfattande studier av miljöeffekter. 
Uppföljning av infrastrukturprojekt kan därför 
ha olika syften och innebära olika aktiviteter 
i väg- och järnvägsprocessen. Olika typer av 
miljöuppföljning ställer olika krav på plane-
ring, dokumentation och analys.

Genom hela arbetet med järnvägsplanen har 
utformning av anläggningen dokumenterats 
ur skyddshänsyn till olika miljövärden, t.ex. 
skyddsåtgärder, kompensationsåtgärder och 
övriga åtgärder som bedöms minimera på-
verkan på miljön eller främja miljövärden i 
allmänhet. 

Dokumentationen sker i den del av Trafikver-
kets mall Miljösäkring plan och bygg som 
hanterar föreslagna åtgärder i järnvägsplanen. 
I slutskedet av arbetet med järnvägsplanen 
överförs föreslagna åtgärder, inkl. de åtgärder 
som fastställs i järnvägsplanen, till den del 
i mallen som kallas Miljösäkring bygg, och 
följer sedan med projektet in i kommande 
skeden; bygghandling och byggande för att 
sedan slutdokumenteras i samband med att 
projektet är utfört. 
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I bygghandlingen, som bygger på järnvägspla-
nen och den miljösäkring som gjorts i sam-
band med planen, styr Trafikverket vilka mil-
jökrav och skyddsåtgärder mm som ska gälla 
utöver Trafikverkets generella miljökrav för 
entreprenader (Riktlinje - Generella miljökrav 
vid entreprenadupphandling, TDOK 2012:93).  

Även i arbetet med tillståndsansökan för vat-
tenverksamhet i projektet kommer förslag på 
kontrollprogram för vatten att hanteras. 

10.3.1. Byggskedet
Exempel på uppföljning som kan bli aktuell i 
byggskedet är:

•	 kontroll att kraven i Riktlinje - Generella 
miljökrav vid entreprenadupphandling, 
TDOK 2012:93 följs

•	 kontroll att krav som ställs på utförande 
av entreprenör/entreprenad avseende 
skyddsåtgärder i byggskedet i miljösäk-
ring och projekterade handlingar efterlevs

•	 kontroll/mätning att uppställda gräns- el-
ler riktvärden för olika kravställda eller på 
annat sätt fastställda miljöparametrar inte 
överskrids i byggskedet, t.ex. buller- och 
vibrationsnivåer, vattenkvalitetsparame-
trar i vattendrag mm.

•	 kontroll av vattenkvalitet och nivå i en-
skilda brunnar under byggskedet

•	 kontroll av att villkor i beslut om tillstånd/
anmälan för vattenverksamhet efterlevs 
under byggandet

10.3.2. Driftskedet
Exempel på uppföljning som kan bli aktuell 
inför och i driftskedet är:

•	 kontroll av att beställda åtgärder blivit 
utförda på ett bra sätt och att önskade 
funktioner och skyddsåtgärder uppfyller 
kraven som ställts

•	 kontroll av att villkor i beslut om tillstånd/
anmälan för vattenverksamhet efterlevts

•	 kontroll av vattenkvalitet och nivå i enskil-
da brunnar efter att anläggningen är klar
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11. Genomförande och finansiering

planbeskrivning utgör ett underlag till planens 
plankartor.

När järnvägsplanen har vunnit laga kraft blir 
beslutet om fastställande juridiskt bindande. 
Detta innebär bland annat att järnvägsbyg-
garen, det vill säga Trafikverket i detta projekt, 
har rätt, men också skyldighet, att lösa in 
mark som behövs permanent för järnvägen/
vägen. Mark som behövs permanent framgår 
av fastighetsförteckningen och plankartan. I 
fastighetsförteckningen framgår också mar-
kens storlek (areal) och vilka som är fastig-
hetsägare eller rättighetsinnehavare.

Inlösen kan ske genom att Trafikverket ansö-
ker om lantmäteriförrättning hos lantmäte-
rimyndigheten eller genom att Trafikverket 
träffar avtal med berörda fastighetsägare i 
förväg och sedan lämna över avtalet till lant-
mäterimyndigheten, där den förvärvade mar-
ken överförs till en av Trafikverkets fastigheter. 
Lantmäteriets beslut kan överklagas till mark- 
och miljödomstolen

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger 
följande rättsverkningar:

•	 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän 
väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 
de villkor som anges i beslutet.

•	 Väghållaren får rätt att ta mark eller annat 
utrymme i anspråk med vägrätt. För den 
mark eller utrymme som tas i anspråk er-
håller berörda fastighetsägare ersättning.

•	 Vad som utgör allmän väg och väganord-
ning läggs fast.

Järnvägsplanen ger också rätt att tillfälligt an-
vända mark som behövs för bygget av anlägg-
ningen. På plankartan och i fastighetsförteck-
ningen framgår vilken mark som berörs, vad 
den ska användas till, under hur lång tid den 

11.1. Formell hantering

Denna järnvägsplan kommer att kungöras för 
granskning och sedan genomgå fastställelse-
prövning. Under tiden som underlaget hålls 
tillgängligt för granskning kan berörda sakä-
gare och övriga lämna synpunkter på planen. 
De synpunkter som kommer in sammanställs 
och kommenteras i ett granskningsutlåtande 
som upprättas när granskningstiden är slut.

De inkomna synpunkterna kan föranleda 
att Trafikverket ändrar järnvägsplanen. De 
sakägare som berörs kommer då att kontaktas 
och får möjlighet att lämna synpunkter på 
ändringen. Är ändringen omfattande kan un-
derlaget återigen behöva göras tillgängligt för 
granskning.

Järnvägsplanen och granskningsutlåtande 
översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över 
planen. Därefter begärs fastställelse av planen 
hos Trafikverket. De som har lämnat synpunk-
ter på järnvägsplanen ges möjlighet att ta del 
av de handlingar som har tillkommit efter 
granskningstiden, bland annat granskningsut-
låtandet.

Efter denna så kallade kommunikation kan be-
slut tas att fastställa järnvägsplanen, om den 
kan godtas och uppfyller de krav som finns i 
lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 
överklagandet av regeringen.

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kun-
göras för granskning och fastställas regleras 
i 2 kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande 
av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen 
(1971:948).

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovi-
sas på planens plankartor, profilritningar om 
det behövs, eventuella bilagor till plankartor-
na. Beslutet kan innehålla villkor som måste 
följas när järnvägen/vägen byggs. Denna 
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ska användas, hur stora arealer som berörs 
samt vilka som är fastighetsägare eller rättig-
hetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja 
använda mark tillfälligt så fort järnvägsplanen 
har vunnit laga kraft, men ska meddela fastig-
hetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är 
beräknat att ske.

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får 
inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 
byggnader eller på annat sätt försvåra för Tra-
fikverket att använda den mark som behövs 
för anläggningen.

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning 
som redovisas i järnvägsplanen.

I Godegård finns det två planer som berörs av 
järnvägsplanen:

•	 B 102, 05-GOD-367 Byggplan Godegårds 
stationssamhälle, upprättad 1955. Bygg-
planen påverkas av det nya dubbelspåret, 
SIR-mast, ny gång- och cykelväg samt bul-
lerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar. 

•	 SP 246, 05-GOD-478 Förslag till stads-
plan för fastigheten Unna 1:1 mfl Go-
degård, upprättad 1976. Stadsplanen 
påverkas av bullerskyddsvallar öster om 
järnvägen. 

Dessa planer kommer att hanteras som en 
mindre avvikelse av Motala kommun. 

11.2. Genomförande

När järnvägsplanen vunnit laga kraft tar 
Trafikverket fram en bygghandling som i de-
talj beskriver hur byggnationen ska gå till. I 
kapitel 4 beskrivs projektets genomförande. 
Dispenser, anmälningar och tillstånd som 
kommer att krävas vidare i projektet redovisas 
i kapitel 10. 

11.3. Särskilda beslut som tas i sam-
band med fastställelse av järn-
vägsplanen

11.3.1. Indragning av väg från allmänt vä-
gunderhåll

Trafikverket är väghållare för väg 1101 och 
1092. I samband med järnvägens ombyggnad 
måste befintliga korsningspunkter mellan väg 
och järnväg byggas om för att inrymma dub-
belspår. Ombyggnationen av vägarna medför 
behov av förändring av allmän väg. 

Vägförslaget innebär att den del av väg 1101 
samt 1092 som inte sammanfaller med vägens 
nya sträckning dras in från allmänt underhåll. 
Sträckan återges på plankartorna 7040-00-
110-003 och 7040-00-110-007. Den indragna 
vägen ska övergå till en vägsamfällighetsfören-
ing som kommer att bildas genom en lantmä-
teriförrättning. 

11.4. Finansiering

En bedömning av kostnaderna för projektet 
är beräknat till 1017 miljoner kronor för hela 
sträckan inklusive projektering-, byggherre- 
och entreprenadkostnader. Det finanserias 
med pengar från den nationella planen. 
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