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Beskrivning av projektet
Bakgrund och motiv
Trafikverket avser att bygga ut dagens enkelspår till dubbelspår på järn-
vägssträckan Jakobshyttan–Degerön. Sträckan utgör en deletapp i pro-
jektet ”Hallsberg - Degerön, godsstråket genom Bergslagen”, vars syfte är 
att åstadkomma en dubbelspårsutbyggnad för hela sträckan Hallsberg-
Degerön. Sträckan Hallsberg – Degerön, 46 km lång, är i dagsläget den 
enda kvarvarande enkelspårssträckan i den nord-sydliga godskorrido-
ren mellan grenstationen i Frövi, via Hallsberg och Mjölby och SSB ner 
till Öresundsförbindelsen (Peberholm i Danmark) i söder. Kapaciteten är 
idag kraftigt begränsad på sträckan Hallsberg-Degerön och många godståg 
kan inte ges tillträde till spåren under de tider som är mest attraktiva för 
godstransportköparen. Detta gör järnvägen mindre konkurrenskraftig. Det 
kan i detta sammanhang vara värt att notera att det är först när det finns 
dubbelspår hela vägen mellan Hallsberg och Mjölby som en kraftig för-
stärkning av stråkets kapacitet erhålls och trafikeringen därmed kan ökas i 
större omfattning.

Den sträcka som nu ska planläggas inom godsstråket Hallsberg-Degerön 
är alltså Jakobshyttan – Degerön. Söder om Degerön är järnvägen utbyggd 
till dubbelspår, liksom delvis på sträckan Hallsberg-Jakobshyttan.

Tidigare utredningar och beslut 
År 2006 togs en järnvägsutredning fram för sträckan Hallsberg – Degerön. 
I denna utredning studerades åtta alternativ inklusive nollalternativet. 
Utredningsalternativ 5 öst förordades för sträckan Jakobshyttan–Degerön. 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2002-08-14 att de planerade 
åtgärderna kan medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med 
miljöbalken (1998:808). 

Parallellt med järnvägsutredningen bedrevs två förstudier för passage av 
järnvägen i Godegårds samhälle respektive vid Godegårds kyrka. 

Inom ramen för  arbetet med järnvägsplanen, vilket inleddes 2015, har föl-
jande utredningar genomförts: 

•	 PM Spårlinjeval – där den aktuella linjen för kommande dubbelspår 
i vald korridor har utretts. 

•	 Samrådshandling passager Godegård – fördjupat beslutsunderlag 
för passager med järnvägen på sträckan från strax norr om Gode-
gård till söder om befintlig passage vid Godegårds kyrka.

•	 Passagen över järnvägen vid Anderstorp - En mindre utredning har 
också gjorts för passagen över järnvägen vid Anderstorp norr om 
Godegård.

Beslut om vilka alternativ som efter dessa studier nu är aktuella har fattas 
av Trafikverket efter samråd med berörda myndigheter och allmänhet, se 
kapitel 2.

Järnvägsplanen är just nu i den fas som kallas för ”Granskningshandling” 
och denna MKB utgör den slutliga version som länsstyrelsen ska godkänna 
innan järnvägsplanens granskning inleds.

Järnvägens planerade sträckning och utformning
Sträckning och passager
Mellan Jakobshyttans station och Degerön kommer spåren att delvis 
följa befintlig bana mellan Jakobshyttan och Sprickdalen, genom centra-
la Godegård och från några hundra meter söder om Godegårds kyrka till 
Degerön, medan nysträckning planeras för järnvägen i Sprickdalen och 
från Godegård till strax efter passagen vid kyrkan. Se kapitel 1, figur 1.4.1. 

På Jakobshyttan station, som idag är ombyggd till dubbelspår, byggs ett 
tredje spår för uppställning och trafikering, liksom ett så kallat BA-stick, 
ett stickspår för tillfällig uppställning av kortare tåg etc. 

Aktuella passager på sträckan 

För att mildra barriäreffekter vid utbyggnaden till dubbelspår på sträck-
an är det viktigt att planskilda passager anordnas. De två befintliga plan-
korsningarna med järnvägen i Godegård skall av trafiksäkerhetssynpunkt 
ersättas med planskilda korsningar, vilket även är ett viktigt projektmål 

Miljökonsekvensbeskrivningen består av 11 kapitel, som är strukturerade 
enligt nedan. Den som önskar en snabb överblick och beskrivning av de 
huvudsakliga miljökonsekvenserna kan läsa kapitel 1 Sammanfattning och 
kapitel 8 Samlad bedömning. 

Kapitel 1 - Beskriver bakgrund, motiv till byggande, planeringsförutsätt-
ningar, planeringsläge, principiell sträckning och utformning, trafikering 
mm

Kapitel 2 - Beskriver planförslagets omfattning och utformning, bortvalda 
lokaliserings- och utformningsalternativ samt nollalternativet

Kapitel 3 - Redovisar MKB-arbetets metod och avgränsningar, redogör för 
nyckelfrågor och avgränsningar i miljökonsekvensbeskrivningen.

Kapitel 4 - Redovisar allmänna tekniska och övergripande miljöförutsätt-
ningar för MKB, inklusive jordmån, berggrund, vägar, ledningar, lagstift-
ning mm. 

Kapitel 5 - Beskriver förutsättningarna för de miljöaspekter som in-
går i miljökonsekvensbeskrivningen och är underlag till planförslagets 
genomförande.

Kapitel 6 - Beskriver miljöeffekter och redovisar bedömningar av miljökon-
sekvenser av projektet i driftskede samt i det så kallade nollalternativet, vil-
ket innebär att projektet inte blir av. Beskriver även särskilda skyddsåtgär-
der och kompensationsåtgärder för att motverka negativa konsekvenser. 

Kapitel 7 - Beskriver hur byggnationen är tänkt att gå till, projektet miljö-
konsekvenser i byggskedet, samt tillfälliga skyddsåtgärder.

Kapitel 8- Samlad bedömning av nyckelfrågor och miljökonsekven-
ser utifrån slutsatser som dras i kapitel 6 och 7. Uppföljning av de cen-
trala bestämmelserna i miljöbalken, de nationella miljökvalitetsmålen, 
Trafikverkets miljöpolicy och projektets miljömål.

Kapitel 9 - Redogör för de samråd som genomförts under arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Kapitel 10 - Redovisar fortsatt arbete och miljöuppföljning i byggskedet.

Kapitel 11 - Referenser

Bilagor och underlagsrapporter till detta dokument redovisas i innehålls-
förteckningen nedan.
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vid utbyggnad till dubbelspår. Olika alternativa lösningar för passager har 
prövats i arbetet med Samrådshandlingen ”Järnvägsplan Jakobshyttan-
Degerön lokaliseringsalternativ Godegård” och Trafikverket har beslutat 
att gå vidare med alternativen B5 för väg 1101 (nysträckning med bro över 
järnvägen direkt söder om Godegårds tätort), gång- och cykelpassage T3 
norr om tätorten, en bilpassage T1 för väg 1102 vid Godegårds kyrka, samt 
en ny vägbro för väg 1092 i Anderstorp (se Samrådshandling-Järnvägsplan 
Jakobshyttan-Degerön lokaliseringsalternativ Godegård). Samordningen 
av järnvägsbro över Godegårdsån och gång- och cykelvägen medför en öp-
pen brolösning. Vägbron och dess tillhörande ramper kommer att skapa 
en visuell barriär mellan samhället och odlingslandskapet. För att minska 
påverkan på landskapsbilden utformas slänterna flacka och det planteras 
naturlig vegetation på bankarnas nedre delar.

Sammantaget bedöms dessa alternativ innebära god tillgänglighet för alla 
trafikslag, även i jämförelse med dagens två plankorsningar.

 I arbetet med järnvägsplanen och MKB har detaljstudier gjorts för beho-
vet av passager för vilt och friluftsliv för att klarlägga behovet och för att få 
bästa utformning för människor och djur. Inget behov av passager utöver 
de ovan nämnda har identifierats, och de passager som är aktuella för vilt i 
olika former anpassas för att klara detta.

Gestaltning och utformning för landskapets värden

När järnvägen byggs ut från enkelspår till dubbelspår breddas järnvägskor-
ridoren och skapar ett större intrång genom skogsmarken. I Sprickdalen 
kommer järnvägens nya sträckning bitvis att medföra djupa skärningar 
och höga bankar. Påverkan mildras genom terränganpassning och genom 
flacka slänter. 

Längs sträckan finns värdekoncentrationer för landskapets värden kring 
sjöarna i Sprickdalen och i Godegård med kringliggande kulturlandskap. 
Sjöarna kommer inte att påverkas fysiskt av utbyggnaden då det nya spåret 
placeras längre bort från sjöarna. I Godegård anpassas bullerskyddsåtgär-
der för att minska intrång och visuell barriäreffekt. Över odlingsmarken 
söder om Godegård kommer järnvägen mestadels att ligga i skärning. Där 
järnvägen ligger på bank minskas dess påverkan på kulturlandskapet ge-
nom att intilliggande odlingsmark modelleras för att järnvägen naturligare 
ska smälta in i miljön.

Mark och anläggningar i anslutning till boendemiljöer vid järnvä-
gen och dess kringmiljö utformas enligt förslag i järnvägsplanens 
Gestaltningsprogram på ett så tilltalande sätt som möjligt. Detta gäller bro-
ar, kraftiga skärningar och bankar samt bullerdämpande åtgärder. För att 
mildra ljusstörningar föreslås avskärmning genom exempelvis vegetation. 

Strax söder om den nya Anderstorpsbron kommer Godegårdsån att behöva 
flyttas på ett parti för att ge utrymme för järnvägens nysträckning genom 
Sprickdalen. Åns nya flöde kommer att utformas för att smälta in i land-
skapet och ge goda förutsättningar för att åns vatten- och naturmiljöer ska 
kunna utvecklas på ett bra sätt.

Teknisk utformning
Alternativet innebär att järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön byggs 
om från enkelspår till dubbelspår. Det nya spåret kommer att placeras på 
den östra sidan av befintlig anläggning på de sträckor där befintlig sträck-
ning behålls i nuvarande läge, förutom på Jakobshyttans station där det 
tredje spåret och BA-stickspåret, kommer att placeras väster om det nyli-
gen byggda dubbelspåret på stationen. 

Nytt dubbelspår byggs öster om befintlig järnväg mellan anslutningarna 
mot befintligt spår söder om Anderstorp och norr om Godegård samt om-
växlande på västra sidan mellan anslutningarna mot befintligt spår sö-
der om Godegårds gamla stationsområde och befintligt spår mot Degerön. 
Banan byggs för att klara en maximal hastighet av 200 km/h och STAX 25 
(största axeltryck 25 ton). Kraftförsörjning och signalanläggning byggs om 
och kompletteras 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. 

I Degerön byggs nya växlar i anslutningen mellan befintligt dubbelspår och 
det nya dubbelspåret norrut. Kraftförsörjning, signalanläggning samt väx-
lar byggs om så att anläggningen kan nyttjas som planerat. Signalsystemet 
blir ett konventionellt signalsystem, med datoriserade ställverk, vilket 
möjliggör ett framtida införande av det europeiska signalsystemet ERTMS. 
Kontaktledningssystemet anpassas för 200 km/h.

Trafikering
Järnvägen

Tågtrafiken idag domineras av godståg med inslag av viss regional person-
trafik. Trafikverket anger i underlaget för sina beräkningar av kapacitets-
utnyttjandet för år 2015 att antalet tåg per dygn som trafikerar sträckan är 
ca 51 (18 persontåg och 33 godståg). Sträckan är en av de mer trafikerade 
enkelspårssträckorna i landet och har i perioder otillräcklig kapacitet vilket 
medför att godståg mer eller mindre regelmässigt måste ledas om via an-
dra banor. Konsekvenserna av detta är betydande effektivitetsbrister och 
fördyrade transporter. 

Enligt basprognos 2040 kommer 52 tåg per dygn (30 persontåg och 22 
godståg) att trafikera den aktuella sträckan år 2040, dvs. ungefär samma 
antal som idag, men med en betydligt lägre belastning än i dagens system. 

Vägnätet 

De vägar som berörs, förutom olika lokala gång- och cykelvägar  är 
följande:

•	 Väg 1101 (Hökavägen) genom Godegård, som får ny sträckning. 
Den har en trafikmängd på 284 fordon under ett årsmedeldygn 
(mätår 2008). Kollektivtrafiken sköts av Östgötatrafik buss 628 
som går mellan Godegård och Motala.

•	 Väg 1102, som får ny sträckning. 
Den trafikeras av 37 fordon under ett årsmedeldygn (mätår 2008). 
Någon kollektivtrafik har inte kunnat identifieras. 

Bortvalda lokaliserings- och utformningsalternativ 
Järnvägsalternativ 
I den utredning som gjordes för val av det nu aktuella spårlinjealternativet 
så fanns ett antal övriga alternativ som valdes bort.

För delsträckan genom Sprickdalen valdes 3 alternativ bort (A,B,2008) då 
dessa krävde två tunnlar i Sprickdalen och gav mer överskottsmassor än 
det valda alternativet A1.

För delsträckan förbi Godegårds kyrka valdes 3 alternativ bort (C,D,2008). 
Dessa klarade inte målhastigheten för banan på grund av för små radier el-
ler gick inte att bygga under trafikering på det befintliga spåret.

Efter samrådsmötet med allmänheten i samband med lokalisering av vä-
garna i Godegård framkom ett önskemål om att dra järnvägen öster om 
Godegård. Detta alternativ studerades också, men avfärdades då det var för 
stor påverkan miljön kring Godegårdsån samt att det skulle omöjliggöra ett 
eventuellt framtida tågstopp i Godegård. 

Alternativa vägpassager
Under våren 2016 gjordes utredning för behovet av passager med den pla-
nerade järnvägen på sträckan runt Godegård där det idag finns två plan-
korsningar för vägarna 1101 och 1102. Utredningen presenterades i form 
av en samrådshandling och val av alternativ gjordes för vilka passager som 
blir aktuella i projektet. De alternativa lösningar som utreddes och valdes 
bort var totalt 9 stycken olika bro- eller tunnelalternativ. Dessa finns be-
skrivna i detalj i avsnitt 2.3.2. 

Alternativa lösningar av vägpassager gjordes även utanför Godegård, där 
väg 1092 passerar järnvägen vid Anderstorp. Ett alternativ valdes bort, en 
bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp i samma läge som den nu-
varande järnvägskorsningen för väg 1092 pga tekniska krav och svårighet 
med passage över våtmarker. 

I det slutliga arbetet med utformningen av vägalternativen så har det fram-
kommit att den negativa påverkan på naturmiljön i det konstaterat värde-
fulla våtmarksområdet öster om järnvägen vid Godegård skulle kunna bli 
relativt stor om inte vägalternativet B5 anpassades till de förutsättningar 
som identifierats. Det ursprungliga B5 omarbetades relativt mycket sedan 
lokaliseringsutredningen för att medföra mindre påverkan på naturmiljön. 
Det nya förslaget bedöms ha betydligt mindre påverkan på naturmiljön, 
men berör riksintresset för kulturmiljövård marginellt. Omarbetningen var 
en vägning mellan intressen och påverkan och konsekvenser av det slutliga 
valet beskrivs i kap 6.
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Effekter och konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att järnvägen inte byggs om på sträckan 
Jakobshyttan – Degerön. Inga markområden att påverkas av några anlägg-
ningar då inget byggs. Jämfört med nuläget kommer trafiken att kunna 
öka, men inte alls i samma omfattning som i utbyggnads-/planalternativet. 
Trafiken på järnvägen bedöms öka endast marginellt.

Nollalternativet medför inga eller endast små negativa effekter för följande 
miljöaspekter:  landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation och fri-
luftsliv, barriäreffekter, masshantering och klimatförändringar. 

När det gäller buller kommer inga skyddsåtgärder att genomföras då ingen 
ny anläggning byggs, vilket innebär att den bullersituation som är idag i 
stort sett kommer att bestå i framtiden om inte åtgärder genomförs för be-
fintlig miljö i framtiden.

De negativa konsekvenser som uppkommer i nollalternativet avser:

Risk och säkerhet - Den marginella ökningen av trafikeringen i nollalterna-
tivet kan ge en ökning av frekvensen för flertalet olyckor såsom urspårning 
och olyckor med farligt gods etc. Befintliga plankorsningar kvarstår vilket 
innebär att en trafikökning höjer frekvensen för olyckor kopplade till plan-
korsningar. Riskökningarna bedöms dock som små i nollalternativet.

Naturresurser - Risken för föroreningsspridning till yt- eller grundvatten i 
händelse av en olycka är mycket liten med nollalternativet, men ökar mar-
ginellt jämfört med nuläget på grund av trafikökningen. I övrigt bedöms 
inte nollalternativet innebära några negativa konsekvenser jämfört med 
nuläget.

Markföroreningar - Utförda miljötekniska markundersökningar visar att 
föroreningar förekommer i marken och eftersom att inga åtgärder görs 
finns risk att spridning kan ske till omkringliggande mark och vattendrag. 
Påverkan bedöms bli måttligt negativ avseende risken för spridning av för-
oreningar i mark och vatten och konsekvenserna bedöms bli måttliga.

Klimatpåverkan - Nollalternativet medför i liten omfattning överflyttning 
av transporter från väg till järnväg, vilket innebär att den totala klimatpå-
verkan från transportsystemet inte kommer att minska med nollalterna-
tivet, snarare öka om behovet av transporter ökar. Effekterna på klimatet 
från järnvägen i nollalternativet jämfört med nuläget bedöms vara för-
sumbara om behovet av transporter inte ökar, medan de blir lite till mått-
ligt negativa om behovet av transporter ökar i större omfattning och dessa 
enbart kan ske på väg. Konsekvenserna på klimatet bedöms bli försumbara 
till måttligt negativa.

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsförslaget
Landskapsbild
Järnvägens största negativa påverkan på landskapsbilden avser höga 
bankar och djupa skärningar i Sprickdalen, bullerskyddsåtgärder inne i 
Godegård, påverkan på den solitära eken, järnvägsbron och vägporten sö-
der om Godegårds tätort, påverkan från masshanteringen samt risken för 
igenväxning av odlingskilar på Godegårdsslätten. Övrig påverkan får små 
negativa konsekvenser, inga konsekvenser eller små positiva konsekvenser 
för landskapsbilden. Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapet 
bli måttligt negativa. 

För att bevara och skydda landskapsbilden på sträckan så föreslås i kapitel 
6.1.1 skyddsåtgärder för landskapet utöver de hänsyn som tagits i samband 
med lokalisering och utformning av anläggningen.

Kulturmiljö
För större delen av sträckan innebär utbyggnadsförslaget för sträckan ge-
nerellt små till måttliga negativa konsekvenser avseende det markintrång 
och den påverkan som sker i ett flertal skogsbrukslämningar, torpmiljöer 
samt spår efter historisk agrar verksamhet. 

Järnvägens största negativa påverkan på kulturmiljön avser den påver-
kan som sker igenom omläggning av väg 1102, i passagen av Godegårds 
kyrka. Omläggningen av väg 1102 innebär att kulturlandskapets karaktär 
kring Hälla gård förändras drastiskt. Väg 1102 ålderdomliga sträckning 
ändras i sin sträckning genom att läggas i skärning under järnvägen fram 
till Godegårds medeltida sockenplats. Effekten blir att sambandet mellan 
Hälla gård och kyrkan finns kvar genom vägomläggningen men det histo-
riska stråket är för alltid utraderat. De negativa konsekvenserna bedöms 
bli stora. Påverkan på fornlämningar bedöms relativt liten i omfattning, 
men konsekvenserna på de fornlämningar som påverkas och inte kan fin-
nas kvar när anläggningen byggs bedöms som stora negativa.

För att bevara och skydda kulturmiljön på sträckan så föreslås i kapitel 
6.1.2 skyddsåtgärder för denna utöver de hänsyn som tagits i samband med 
lokalisering och utformning av anläggningen.

Naturmiljö
Järnvägsprojektets största påverkan gäller Godegårdsåns system och de 
närliggande våtmarkerna och strandskogarna. Här utförs flera olika åt-
gärder där vissa, främst ny vägbro över ån och ny vägsträckning genom en 
våtmark sydost om Godegård, innebär relativt stora ingrepp på platser som 
tidigare varit relativt opåverkade. Då Godegårdsån och anslutande miljöer 
tillskrivs ett mycket högt naturvärde föreligger risk för måttliga till stora 
negativa konsekvenser.      

Ett mål för projektet är dock att förbättra miljön i Godegårdsån. Alla åtgär-
der som berör ån, till exempel utformning av broar och trummor, kommer 
att i möjligaste mån anpassas så att negativa konsekvenser undviks. 

I Godegårdsån, strax söder om befintlig plankorsning i Anderstorp, pla-
neras en omläggning av åns lopp. Vattendraget kan inte gå kvar i samma 
sträckning som det går idag utan måste på en sträcka flyttas västerut. För 
att kompensera för att ån påverkas genom flytten, planeras åtgärder för att 
skapa ett högre naturvärde för ån på en sträcka av ca hundra meter. Åns 
nuvarande läge är anpassat efter befintlig järnvägssträckning och del av 
befintlig järnvägsbank kommer att tas bort för att ge plats att skapa ett mer 
meandrande lopp. Den föreslagna omledningen av Godegårdsån bedöms 
på sikt innebära positiva konsekvenser. Ån kommer att återfå ett mer na-
turligt lopp på delsträckor där den nu rinner i ett konstgjort lopp parallellt 
med befintlig banvall.

Som kompensation för att järnvägsanläggningen kommer att påverka ett 
våtmarksområde (naturvärdesobjekt 24) planeras komplettering av våt-
marken genom att järnvägsdiket på en sträcka av ca 150 m (km 239+900 
till ca 240+040) anläggs som en vattenfåra med bred botten (ca 2,5 m), 
flacka slänter och böljande lopp istället för ett vanligt järnvägsdike. Syftet 
är att på sikt återskapa en ny våtmark i området. Vegetationsmaterial från 
den befintliga våtmarken kommer att flyttas till området för den nya vat-
tenfåran för att påskynda etableringen av våtmarksflora och -fauna. 

Kompensationsåtgärderna för Godegårdsån och våtmarken behandlas 
även separat och mer i detalj i det kommande ärendet kring vattenverk-
samhet i Godegårdsån med omnejd, och den särskilda MKB som upprättas 
för vattenverksamhetens påverkan.

Ett stort ingrepp sker i en sluttning med äldre hällmarkstallskog (naturvär-
desobjekt 23), där järnvägen kommer gå i en ny sträckning. Här kommer 
schaktning och sprängning att krävas, vilket skapar skärningar som bidrar 
till förlust av biotopen. 

I övrigt bedöms planerade åtgärder innebära obetydliga, små eller måttligt 
negativa konsekvenser. Många negativa effekter kan dock undvikas eller 
minskas genom anpassningar och kompensations- och skyddsåtgärder, se 
vidare nedan.

För att bevara och skydda naturmiljön på sträckan så föreslås i kapitel 6.1.3 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för denna utöver de hänsyn 
som tagits i samband med lokalisering och utformning av anläggningen.

Rekreation och friluftsliv
Järnvägens största negativa påverkan på rekreation och friluftsliv består av 
sämre framkomlighet över järnvägsspåret i skogarna i Sprickdalen samt in-
trånget på rekreationsstråket ”Kärleksstigen” öster om Godegårds samhäl-
le. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små negativa.

För att bevara och skydda förutsättningarna för rekreation och frilufts-
liv på sträckan så föreslås i kapitel 6.1.4 skyddsåtgärder för detta utö-
ver de hänsyn som tagits i samband med lokalisering och utformning av 
anläggningen.
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Barriäreffekter
Järnvägens positiva påverkan på barriäreffekter består av bättre säkerhet 
och framkomlighet över järnvägsspåret längs järnvägsplanens sträckning. 
Negativ påverkan på visuell barriäreffekt uppstår i Godegård där buller-
skärmar ökar järnvägens visuella effekt inne i samhället och där högre 
järnvägsbank försvårar utblickar över öppet landskap. Sammantaget be-
döms konsekvenserna av barriäreffekter bli små positiva.

Buller
Konsekvenserna för bebyggelsen generellt längs sträckan Jakobshyttan – 
Degerön bedöms bli varierande, från marginella till stora negativa. För be-
byggelsen i Degerön bör åtgärder för ett antal bostäder preciseras vidare i 
arbetet med järnvägsplanen.

För enstaka fastigheter kan konsekvenserna bli både mindre och stör-
re, och de skyddsåtgärder som föreslås i avsnitt 6.2.2 under rubriken 
Skyddsåtgärder, utöver generella skyddsåtgärder som bullervallar och bul-
lerplank, är individuellt anpassade för de enskilda fastigheterna. 

Vibrationer
Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt och stora delar av banan 
byggs om tekniskt både avseende mark och teknisk anläggning, samt att 
det inte finns några större anledningar att tro att det finns instabila jordar 
som kan sprida vibrationer kring tätbebyggelsen, så bedöms utbyggnaden 
inte utifrån dagens kunskapsnivå innebära några negativa konsekvenser ur 
vibrationssynpunkt, trots att järnvägen blir dubbelspårig och hastigheterna 
kan komma att öka. I kommande skeden ska en vibrationsutredning utfö-
ras av Trafikverket för att verifiera denna bedömning. 

Elektromagnetiska fält
Magnetfältet från järnvägen, på ca 1 m avstånd från järnvägen ligger på 
ca 30 μT vilket är 10 gånger mindre än referensvärdet och inga bostads-
hus eller verksamheter ligger så nära banan att de påverkas. Trots att det 
tillkommer ett spår kommer inte magnetfälten ge sådana effekter att refe-
rensvärden överskrids, därmed blir effekterna små eller tom försumbara. 
Inga konsekvenser bedöms uppstå av utbyggnadsförslaget.

Farligt gods
Ökat antal godståg och längre godståg innebär att frekvensen för olyckor 
med farligt gods ökar. Utbyggnadsalternativet innebär att plankorsningar 
byggs bort. Införandet av planskilda korsningar i Godegård innebär att ris-
ker med transport av farligt gods minskar.  Genom att bygga bort befintliga 
plankorsningar minskar riskerna betydligt, då plankorsningsolyckor före-
kommer regelbundet i Sverige. Den sammanfattande bedömningen är att 
utbyggnadsförslaget totalt sett ger ingen eller liten negativ påverkan.

Naturresurser
Konsekvenserna för skogsmark som naturresurs bedöms som små nega-
tiva då arealerna som påverkas är små och en liten andel av den skogsmark 
som finns i området

Konsekvenserna för odlingsmark som naturresurs bedöms trots sitt sto-
ra värde till små pga marginell påverkan då små arealer påverkas och 
fragmenteringen bedöms bli liten. 

Konsekvenserna på riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler be-
döms bli litet negativa av utbyggnadsförslaget då arealen som tas i anspråk 
blir liten och begränsningarna i minerallagen förhindrar undersökningar 
och exploatering nära väg- och järnvägsanläggningar.

För grundvatten bedöms utbyggnadsförslaget ge små till måttliga nega-
tiva konsekvenser, främst beroende på närheten till Hallsbergsåsen och 
Godegårds vattentäkt. 

För att bevara och skydda naturresurserna på sträckan så föreslås i kapitel 
6.3.1 skyddsåtgärder för dessa utöver de hänsyn som tagits i samband med 
lokalisering och utformning av anläggningen.

Masshantering 
Målsättningen i varje infrastrukturprojekt är att få massbalans inom pro-
jektet. I ett projekt som dubbelspåret mellan Jakobshyttan och Degerön, 
med nysträckning i områden med mycket berg i dagen och områden där 
järnvägens nivå måste justeras i förhållande till nuläget blir det dock alltför 
stora schaktmängder för att kunna få balans inom projektet.

Konsekvenserna av den permanenta masshanteringen bedöms innebära 
måttliga till stora negativa konsekvenser på grund av osäkerheterna som 
finns med mängder och möjlighet till avsättning. Kumulativa effekter med 
intilliggande projekt gör att konsekvenserna ökar ytterligare om det inte 
går att få till lokala lösningar för den permanenta masshanteringen.

Inga särskilda skyddsåtgärder för masshanteringen utöver de hänsyn som 
tagits i samband med lokalisering och utformning av anläggningen föreslås, 
men vidare arbete med hantering och planering kommer att göras ända till 
byggskedet.

Markföroreningar
Påverkan bedöms bli positiv om föroreningar identifieras och tas bort, för-
utsatt att föreslagna skyddsåtgärder genomförs i byggskedet. Totalt sett 
bedöms miljöpåverkan av markföroreningar från projektet bli positiv om 
de skyddsåtgärder som föreslås genomförs. Konsekvenserna bedöms bli 
obefintliga till positiva beroende på hur massorna hanteras och att skydds-
åtgärder genomförs vid hantering av förorenade massor.

För att för att minska risken för spridning av markföroreningar på sträckan 
vid sanering i byggskedet föreslås i kapitel 7.3.

Klimat och klimatpåverkan
Det största utsläppet av koldioxid sker innan och i byggskedet, det är då 
mest drivmedel och material används. I byggskedet sker koldioxidutsläpp 
främst genom materialanvändning samt masshantering och transporter. 
Bland materialen är det betong och stål som ger störst koldioxidutsläpp. 
Det totala utsläppet från projektet dvs ”Bygg total- Hela byggfasen” är en-
ligt klimatkalkylen 35 277 ton CO2-ekv. Det är fortfarande osäkert exakt 
hur järnvägen kommer att byggas och hur mycket schaktmassor det blir 
då osäkerheter finns i bedömningarna. Även mängden byggmaterial som 
kommer att förbrukas är oklar då inga färdiga lösningar finns framtagna i 
detta skede. 

Den ökade trafikeringen på banan beräknas leda till en överflyttning av tra-
fik från väg till järnväg, men det är svårt att bedöma i vilken omfattning, då 
det inte går att förutse vilket behov av transporter som kommer att finnas 
i framtiden. Effekterna på klimatet i utbyggnadsalternativet jämfört med 
nuläget bedöms vara positiva oavsett om behovet av transporter ökar eller 
ej, då överflyttning av befintliga transporter kan ske från väg till järnväg 
genom banans ökade kapacitet. De positiva effekternas storlek ökar om 
behovet av transporter ökar i större omfattning, särskilt om dessa trans-
porter också kan ske på järnväg istället för väg, vilket banan möjliggör efter 
utbyggnad.

Konsekvenserna på klimatet i utbyggnadsalternativet jämfört med nuläget 
bedöms vara positiva oavsett om behovet av transporter ökar eller ej. Med 
överflyttning av befintliga transporter från väg till järnväg ökar graden av 
positiva konsekvenser.
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Samlad bedömning av påverkan på 
miljökvalitetsnormer, miljöbalkens 
hänsynsregler och miljömål
Miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer (MKN) som berörs av projektet och hur de hante-
ras av Trafikverket i projektet anges i kap 8.2.

Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids inte under drift- och 
byggskedet. 

Miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten berörs inte av projektet 
och hanteras inte vidare i denna MKB. 

Miljökvalitetsnormen för buller är inte relevant att behandla i enskilda 
projekt. Det är en strategisk planeringsfråga som behandlas på översikts-
planenivå. Miljökvalitetsnormerna hanteras inte vidare i denna MKB. 

Projektet bedöms inte innebära sådan påverkan att miljökvalitetsnormerna 
för vattenförekomster/ytvatten inte kan uppnås. 
Projektet bedöms inte innebära sådan påverkan att miljökvalitetsnormerna 
för grundvatten inte kan uppnås 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, kap 8.3
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som berörs av projektet och hur de 
uppfylls av i projektet anges i kap 8.3. Trafikverket bedömer att alla miljö-
balkens hänsynsregler tillgodoses. 

Miljömål
På systemnivå bidrar projektet till uppfyllelse av vissa nationella miljökva-
litetsmål, andra mål påverkas positivt indirekt genom projektet. Projektet 
motverkar inget av de ställda nationella miljökvalitetsmålen. Detta be-
skrivs i kap 8.4.

 För de regionala och lokala miljömål som berörs av projektet, som ingår 
i de nationella målen, så utför Trafikverket undersökningar, tar hänsyn, 
utformar och föreslår skyddsåtgärder så att inga miljömål ska påverkas ne-
gativt, se kap 8.5

Trafikverket har utöver allmänna miljömål som klimatmålen också valt ett 
generellt, men omfattande miljömål, att förbättra naturmiljön i och kring 
den viktiga Godegårdsån. 

Genom god utformning av järnvägsanläggningen ska vandringshinder tas 
bort och passager för smådjur upprättas. Genom skyddsåtgärder ska i form 
av: strandvegetation som måste tas bort återskapas och skyddszoner upp-
rättas kring ån med omkringliggande våtmarksområden.

Dessa åtgärder bedöms innebära konsekvenserna på vattendragen gene-
rellt av järnvägs- och väganläggningar blir mindre negativ.

Skyddsåtgärder som vidtas under byggskede gör att det generellt bedöms 
bli mindre konsekvenser på vattendragen som berörs, vilket ytterligare gör 
det möjligt att på sikt skapa en bättre naturmiljö kring ån.

Eftersom projektet ändå innebär en viss negativ påverkan på och det 
på vissa sträckor är nödvändigt att flytta vattendraget något, så genom-
förs också kompensationsåtgärder som förbättrar åns naturmiljö på sikt. 
Vattendraget leds ett nytt lopp väster om befintlig banvall i en ny me-
andrande åfåra där förutsättningarna för etablering av värdefull naturmiljö 
är bättre. Åfåran blir tydligare än nuvarande, vilket gör att framkomlighe-
ten för vattenlevande organismer blir bättre och det skapas mervärden på 
sikt. Genom att förbättra vandringsmöjligheterna i ån och genom att skapa 
en ny sträcka med goda förutsättningar för naturmiljön så bedöms pro-
jektets små till måttligt negativa konsekvenser för ån mer än väl uppvägas, 
och därmed bedöms målet att förbättra miljön i Godegårdsån uppnås. 

Konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet finns flera situationer som kan påverkan miljön negativt, 
de flesta är kopplade till arbete i vattendrag och våtmarksområden, 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, vibrationer, damning, 
tillfälliga barriärer mm. Masshanteringen och de byggtransporter som pro-
jektet medför innebär osäkra konsekvenser på grund av att det inte går att 
bedöma i detta skede fullt ut hur hanteringen ska kunna lösas på mest ef-
fektiva och miljövänliga sätt, se kap 7.3.8 Massor och masshantering. 

Kännetecknande för konsekvenserna i byggskedet är att de till största de-
len är tillfälliga och att de sannolikt går att hantera med god planering och 
skyddsåtgärder. 

Vidare arbete
MKB kommer att finnas med som ett underlag till den kommande järn-
vägsplanens granskningshandling och skyddsåtgärder och utformning 
kommer att slås fast i denna plan. 

I det fortsatta miljöarbetet inför utbyggnaden till dubbelspår kommer ett 
antal prövningar och tillstånd att behövas, utöver järnvägsplanen. Vissa 
miljöfrågor behöver utredas vidare och andra följas upp, för att säkerställa 
att ställda krav klaras. Detta görs genom upprättande av exempelvis hand-
lingsplaner, kontrollprogram och riskanalyser i byggskedet samt genom 
uppföljningar i driftskedet. Tillstånd för vattenverksamhet kommer att 
krävas för en del av arbetena kring Godegårdsån, vilket hanteras i en sepa-
rat process i Mark- och miljödomstolen.

I det kommande arbetet med järnvägsplan och arbetet med Trafikverkets 
miljösäkring Plan/Bygg och kommer det att preciseras vilka specifika krav 
och kontrollprogram som kommer att krävas inom detta projekt. Även i 
arbetet med tillståndsansökan för vattenverksamhet i projektet kommer 
förslag på kontrollprogram för vatten att hanteras.

Uppföljningar i driftskedet kommer att göras utifrån de krav som finns i 
järnvägsplan, miljötillstånd och dispenser, exempelvis för kulturmiljöer, 
artskyddsärenden, yt- och grundvattennivåer samt störningar mot omgiv-
ningen i form av buller, vibrationer och stomljud. 
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Figur 1.3.1 Beskrivning av planläggningsprocessen

1.1 Aktualitet och sammanhang
Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby 
och är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra 
hårt trafikerade järnvägslinjer. Banan domineras av godstrafik, men även 
persontrafik förekommer. 

För att öka kapaciteten, så att det skall finnas plats för både dagens och 
morgondagens godståg, har Trafikverket successivt byggt dubbelspår 
mellan Hallsberg och Mjölby. Dubbelspår togs i drift mellan Stenstorp 
och Motala år 1998. År 2001 togs sträckan Degerön och Stenstorp i drift. 
Byggandet av dubbelspår mellan Motala och Mjölby blev klart 2013. Syftet 
med kapacitetsförstärkningen är att möjliggöra fler godståglägen, en utök-
ning av regionaltågstrafiken, god punktlighet samt kortare transporter och 
restider. Sträckan utgör dessutom en mycket viktig transportlänk som för-
binder det nordsvenska järnvägsnätet med det sydsvenska och europeiska.

Den studerade järnvägssträckan utgör en del av Godsstråket genom 
Bergslagen.

1.2 Bakgrund och syfte med projektet
Trafikverket avser att bygga ut dagens enkelspår till dubbelspår på järn-
vägssträckan Jakobshyttan–Degerön. Sträckan utgör en deletapp i pro-
jektet ”Hallsberg - Degerön, godsstråket genom Bergslagen”, vars syfte är 
att åstadkomma en dubbelspårsutbyggnad för hela sträckan Hallsberg-
Degerön. Sträckan Hallsberg – Degerön, 46 km lång, är i dagsläget den 
enda kvarvarande enkelspårssträckan i den nord-sydliga godskorridoren 
mellan grenstationen i Frövi, via Hallsberg och Mjölby och SSB ner till 
Öresundsförbindelsen (Peberholm i Danmark) i söder. Kapaciteten är idag 
kraftigt begränsad på sträckan Hallsberg-Degerön och många godståg kan 
inte ges tillträde till spåren under de tider som är mest attraktiva för gods-
transportköparen. Detta gör järnvägen mindre konkurrenskraftig. 

Det kan i detta sammanhang vara värt att notera att det är först när det 
finns dubbelspår hela vägen mellan Hallsberg och Mjölby som en kraftig 
förstärkning av stråkets kapacitet erhålls och trafikeringen därmed kan 
ökas i större omfattning.

Den sträcka som nu ska planläggas inom godsstråket Hallsberg-Degerön är 
Jakobshyttan – Degerön. 

1.3 Planering
1.3.1 Planläggningsprocessen
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggnings-
process som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller 
järnvägsplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byg-
gas. 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 beskri-
ver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om 
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram till väg- eller järnvägsplanen, där 
Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktig-
hets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. 
Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna syn-
punkter 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, organisationer och 
berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras synpunkter och kun-
skap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 
samrådsredogörelse.

1.3.2 Tidigare utredningar och beslut 
År 2006 togs en järnvägsutredning fram för sträckan Hallsberg – Degerön. 
I denna utredning studerades åtta alternativ inklusive nollalternativet. 
Utredningsalternativ 5 öst förordades för sträckan Jakobshyttan – 
Degerön. Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2002-08-14 att de 
planerade åtgärderna kan medföra betydande miljöpåverkan i enlighet 
med 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken (1998:808). Samråd med 
länsstyrelsen i Östergötland utfördes i enlighet med 2 kap 1 § lagen om 
byggande av järnväg (1995:1649).

Parallellt med järnvägsutredningen bedrevs två förstudier för passage av 
järnvägen i Godegårds samhälle samt för passage vid Godegårds kyrka. Två 
alternativ studerades i Godegårds samhälle; en planskild korsning i befint-
liga vägens läge samt en planskild korsning söder om befintlig bebyggelse. 
Motala kommun inkom med ett yttrande där man ansåg att inget av alter-
nativen var ett fullgott alternativ för att ersätta den befintliga korsningen i 
Godegård. 

I förstudien för passage vid Godegårds kyrka studerades tre alternativ; två 
i den södra korridoren och ett i den norra korridoren. Alternativet med en 
bro i den norra korridoren förordades då den skulle ge den bästa lösningen 
tekniskt sett och vägstandarden bedömdes bli övervägande god. Denna lös-
ning skulle dock ge en stor påverkan på landskapsbilden i området.

2015 inleddes arbetet med järnvägsplan för sträckan Jakobshyttan-
Degerön. I arbetet med järnvägsplanen har tidigare gjorts vissa 
utredningar:

PM Spårlinjeval – där den aktuella linjen för kommande dubbelspår i 
vald korridor har utretts och beslutats av Trafikverket. Inom arbetet med 
järnvägsplan för sträckan Jakobshyttan – Degerön har en linjevalsstudie 
utförts där alternativen A1 och E valdes utifrån kriterier så som LCC, spår-
geometri, intrång på fastigheter, natur- och kulturmiljö, landskapsbilden, 
rekreation och friluftsliv, hälsa, boendemiljö, vatten, geotekniska förutsätt-
ningar, berg och klimatpåverkan. A1 sträckte sig från Jakobshyttan ner till 
Godegård och alternativ E från Godegård ner till Degerön. Dessa två linjer 
sammanfogades till en och benämns som A1. 

Samrådshandling passager Godegård – fördjupat beslutsunderlag för pas-
sager med järnvägen på sträckan från strax norr om Godegård till söder 
om befintlig passage vid Godegårds kyrka. I samband med utbyggnaden 
till dubbelspår kommer alla plankorsningar att byggas bort då det inte 
är trafiksäkert med plankorsningar över dubbelspår. I den tidigare sam-
rådshandlingen för lokalisering av vägar kring Godegård har tre alterna-
tiv valts; en vägbro för väg 1101 över järnvägen strax söder om Godegårds 
samhälle (alternativ B5), en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik 
för väg 1102 under järnvägen nere vid Godegårds kyrka (alternativ T1) och 
en passage under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds 
skola (alternativ T3). 

1. PROJEKTET
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En mindre utredning har också gjorts för passagen över järnvägen för väg 
1092 vid Anderstorp norr om Godegård och ett beslut har fattats att bygga 
om plankorsningen till en planskild korsning i form av en bro söder om 
den befintliga plankorsningen. 

Beslut om vilka alternativ som efter dessa studier nu är aktuella har fattas 
av Trafikverket efter samråd med berörda myndigheter och allmänhet, mer 
om val och beslut i kap. 2

Ett utkast till MKB ingick som en del av järnvägsplanen för utbyggnaden av 
dubbelspår på godsstråket mellan Jakobshyttan och Degerön i den järn-
vägsplanens samrådshandling (se figur 1.3.1, Beskrivning av planläggnings-
processen). Utkastet av MKB beskrev nuläget och de förutsättningar som 
gäller för järnvägsplanen och finns med som stöd för att bedöma översikt-
lig påverkan och effekter, samt utreda och föreslå skydds- och kompen-
sationsåtgärder för miljöpåverkan av projektet. I järnvägsplanens nästa 
steg granskningshandlingen (se figur 1.3.1), ska den godkända MKB:n 
finnas med. Denna slutliga kompletta MKB skickas in till länsstyrelsen i 
Östergötland för godkännande under juni 2017. 

1.3.3 Aktuell planeringssituation
Järnvägsplanen har nu kommit in i den fas som kallas för granskning. 
Inför att järnvägsplanen slutförs för granskning kommer denna slutliga 
MKB att skickas in för godkännande till länsstyrelsen i Östergötland. MKB 
måste godkännas av länsstyrelsen innan järnvägsplanens officiella gransk-
ning inleds av myndigheter, organisationer och allmänhet.  

1.4 Projektets sträckning och utformning
1.4.1 Allmänna mål om utformning
Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanlägg-
ningarna för att uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kost-
nadseffektivt väg- och järnvägssystem. Alla förändringar, ny- och reinves-
teringar i anläggningen utförs ur ett LCC perspektiv med målsättning att 
minimera livscykelkostnaderna. Alla förändringar i anläggningen utförs 
även med målsättningen att minska energianvändning och utsläpp av kol-
dioxid i ett livscykelperspektiv. 

Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll och felav-
hjälpning kan utföras på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt 
riktigt sätt. Målsättningen vid investering ska vara att den sker på ett effek-
tivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardi-
serade lösningar kan väljas när de uppfyller efterfrågad funktion. 

1.4.2 Sträckning Jakobshyttan – Degerön 
Mellan Jakobshyttans station och Degerön kommer spåren att delvis 
följa befintlig bana mellan Jakobshyttan och Sprickdalen, genom centra-
la Godegård och från några hundra meter söder om Godegårds kyrka till 
Degerön, medan nysträckning planeras för järnvägen i Sprickdalen och 
från Godegård till strax efter passagen vid kyrkan. Se figur 1.4.1. 

På Jakobshyttan station, som idag är ombyggd till dubbelspår, byggs ett 
tredje spår för uppställning och trafikering, liksom ett så kallat BA-stick, 
ett stickspår för tillfällig uppställning av kortare tåg osv. 

1.4.3 Passager på sträckan Jakobshyttan – Degerön
Dagens befintliga plankorsningar med järnvägen i Godegård och vid 
Godegårds kyrka ska av trafiksäkerhetssynpunkt ersättas med planskil-
da korsningar, vilket även är ett projektmål vid utbyggnad av dubbel-
spår för sträckan Jakobshyttan – Degerön. Olika alternativa lösningar för 
passager har prövats i arbetet med Samrådshandlingen ”Järnvägsplan 
Jakobshyttan-Degerön lokaliseringsalternativ Godegård” och Trafikverket 
har beslutat att gå vidare med alternativen B5 för väg 1101 (bro över 
järnvägen direkt söder om Godegårds tätort), gång- och cykelpassage T3 
norr om tätorten samt bilpassage T1 för väg 1102 vid Godegårds kyrka. 
Sammantaget bedöms alternativen innebära god tillgänglighet för alla tra-
fikslag, även i jämförelse med dagens två plankorsningar.  
I Anderstorp byggs även en ny vägbro för väg 1092, denna innebär också 
att tillgängligheten bibehålls. 

1.4.4 Trafikering
Järnvägen
Tågtrafiken idag domineras av godståg med inslag av viss regional person-
trafik. I underlaget för beräkningar av kapacitetsutnyttjandet för år 2015 
anges att antalet tåg per dygn som trafikerar sträckan är ca 51 (18 per-
sontåg och 33 godståg). Sträckan är en av de mer trafikerade enkelspårs-
sträckorna i landet och har i perioder otillräcklig kapacitet vilket medför 
att godståg mer eller mindre regelmässigt måste ledas om via andra banor. 
Konsekvenserna av detta är betydande effektivitetsbrister och fördyrade 
transporter. 

Enligt basprognos 2040 kommer 52 tåg per dygn (30 persontåg och 22 
godståg) att trafikera den aktuella sträckan år 2040, dvs ungefär sam-
ma som dagens situation, men med betydlig lägre belastning än i dagens 
system.

Vägnätet
Väg 1092 Söder om Godegård trafikeras av 503 fordon per årsmedel-
dygn (mätår 2008).  Kollektivtrafiken sköts av Östgötatrafik buss 628 
som går mellan Godegård och Motala, hållplatserna består endast av 
en stolpe och bussficka. Under perioden, 2000-01-01 - 2016-03-14 har 
det varit tre lindriga olyckor, två singelolyckor och en olycka med vild-
svin. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för väg 1092 norr om Godegård är 120 
fordon (mätår 1989). Någon kollektivtrafik har inte kunnat identifieras. 
Under perioden, 2000-01-01 - 2016-03-14 har inga rapporterade olyckor 
skett.

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

Väg 1101 (Hökavägen) genom Godegård har en trafikmängd på 284 for-
don under ett årsmedeldygn (mätår 2008). Kollektivtrafiken 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.

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.

Väg 1096, delen väg 1092 till Degerön, trafikeras av 230 fordon under ett 
årsmedeldygn (mätår 2008). Delen Degerön till anslutning med väg 211 
trafikeras av 60 fordon under ett årsmedeldygn (mätår 2008). Någon 
kollektivtrafik har inte kunnat identifieras. Det har skett en måttlig singelo-
lycka och en lindrig singelolycka under perioden 2000-01-01 – 2016-10-11.
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Figur 1.4.1. Översikt över projektområdet.
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I den nya planeringsprocessen är det mycket viktigt att processen där mil-
jöfrågorna hanterats löpande och integrerat i den övriga projektutveck-
lingen beskrivs i MKB:n. I detta kapitel görs en redovisning av alternativa 
sträckningar, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar och lös-
ningar tillsammans med motiveringar till varför ett visst alternativ/lösning 
har valts och varför andra valts bort. Även åtgärder som valts/valts bort be-
skrivs och motiveras.

2.1 Järnvägsplaneförslaget
Förslaget till utformning av järnvägssträckan Jakobshyttan – Degerön byg-
ger på att järnvägen ska bli dubbelspårig på detta avsnitt mellan Hallsberg 
och Degerön, som en del av hela den länken. Under 2015-2016 har utred-
ningar gjorts för att klargöra vilken sträckning i beslutad järnvägskorri-
dor som är den mest optimala gjorts, liksom lokalisering av passager för 
vägtrafiken, då dagens plankorsningar inte kan vara kvar av säkerhets-
skäl. Den valda sträckningens utformning och passagernas placering och 
utformning presenteras mer i detalj i detta kapitel och används som un-
derlag vid bedömningarna av miljökonsekvenser i kap. 6-8. För detaljer, 
se sammanfattning och motivering av bortvalda alternativ i kap 2.3. Se 
även PM Spårlinjeval och Samrådshandling - Järnvägsplan Jakobshyttan-
Degerön lokaliseringsalternativ Godegård. 

2.1.1 Järnvägens planerade sträckning och utformning
Sträckning
I arbetet med utformning och val av sträckning för järnvägen mel-
lan Jakobshyttans station och Degerön har ett flertal olika spåralterna-
tiv utretts både för järnvägens sträckning genom Sprickdalen (sträckan 
Anderstorp-Godegård) och för sträckningen genom landskapet söder om 
Godegård och förbi kyrkan, se kap 2.3. 

Den sträckning som valts av Trafikverket genom Sprickdalen (kallas al-
ternativ A1 i tidigare utredningar) innebär att banan på en del av sträckan 
går något utanför den korridor som föreslogs i järnvägsutredningen. A1 
är det alternativ som medför minst total påverkan utifrån ekonomiska, 
funktionsmässiga och miljömässiga aspekter. Alternativet innebär att vissa 
byggnader/hus som finns i Sprickdalen, mer exakt i Norrbacka på den 
östra sidan av järnvägen, kommer att behöva lösas in och rivas. Ökade bar-
riäreffekter för natur, rekreation och friluftsliv på grund av dubbelspår och 
nysträckning av järnvägen kan minskas med rätt åtgärder i form av lämp-
liga passager.

Söder om Godegård ner till Degerön är alternativ E det alternativ som 
medför minst total påverkan utifrån ekonomiska, funktionsmässiga och 
miljömässiga aspekter. Alternativet kan innebära en viss negativ påver-
kan på landskapsbilden och andra landskapsmässiga aspekter, beroende 
på järnvägens profil. Lägre profil innebär förbättringar av dessa aspekter. 
Kostnadsmässigt är E det billigaste alternativet.  

Alternativ A1 och E har inför arbetet med järnvägsplanens samråds-
handling och MKB sammanfogats och benämns som alternativ A1 
fortsättningsvis. 

Mellan Jakobshyttans station och söder om Anderstorp, vid anslutningen 
till Sprickdalen, kommer spåren att följa befintlig bana. Även genom cen-
trala Godegård och från några hundra meter söder om Godegårds kyrka till 
Degerön följer banan i stort sett dagens sträckning. 

Jakobshyttans station, som idag har byggts om till dubbelspår, kommer i 
projektet att byggas om ytterligare till 3 spårsstation med full längd och ett 
kortare uppställningsspår (s.k. BA-stickspår). 

Planerad teknisk utformning
Alternativet innebär att järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön byggs 
om från enkelspår till dubbelspår. Det nya spåret kommer att placeras på 
den östra sidan av befintlig anläggning på de sträckor där befintlig sträck-
ning behålls i nuvarande läge, förutom på Jakobshyttans station där det 
tredje spåret och BA-stickspåret, kommer att placeras väster om det nyli-
gen byggda dubbelspåret på stationen. 

Nytt dubbelspår byggs öster om befintlig järnväg mellan anslutningarna 
mot befintligt spår söder om Anderstorp och norr om Godegård samt om-
växlande på västra sidan mellan anslutningarna mot befintligt spår sö-
der om Godegårds gamla stationsområde och befintligt spår mot Degerön. 
Banan byggs för att klara en maximal hastighet av 200 km/h och STAX 25 
(största axeltryck 25 ton). Kraftförsörjning och signalanläggning byggs om 
och kompletteras 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. 

I Degerön byggs nya växlar i anslutningen mellan befintligt dubbelspår och 
det nya dubbelspåret norrut. Kraftförsörjning, signalanläggning samt väx-
lar byggs om så att anläggningen kan nyttjas som planerat. Signalsystemet 
blir ett konventionellt signalsystem, ställverken datoriserade, vilket möj-
liggör ett framtida införande av det europeiska signalsystemet ERTMS. 
Kontaktledningssystemet anpassas för 200 km/h. 

Gestaltning och utformning för landskapets värden
När järnvägen byggs ut från enkelspår till dubbelspår breddas järnvägskor-
ridoren och skapar ett större intrång genom skogsmarken. I Sprickdalen 
kommer järnvägens nya sträckning bitvis att medföra djupa blir skär-
ningar och höga bankar. Påverkan mildras genom terrängmodellering 
och hur slänter utformas samt att de täcks med avbaningsmassor för att 
återfå naturlig vegetation. I den flackare skogsmarken mellan Godegård 
och Degerön följer utbyggnaden befintlig bana och påverkan blir betydligt 
mindre.

Längs sträckan finns värdekoncentrationer för landskapets värden kring 
sjöarna i Sprickdalen och i Godegård med kringliggande kulturlandskap. 
Sjöarna kommer inte att påverkas fysiskt av utbyggnaden då det nya spåret 
placeras bort från sjöarna. Järnvägens anläggning söder om sjöarna an-
passas för att ge mesta möjliga visuella och fysiska skydd för närliggande 

bebyggelse. I Godegård anpassas bullerskyddsåtgärder för att minska in-
trång och visuell barriäreffekt. Över odlingsmarken söder om Godegård 
kommer järnvägen mestadels att ligga i skärning. Där järnvägen ligger på 
bank minskas dess påverkan på kulturlandskapet genom att intilliggande 
odlingsmark modelleras för att järnvägen naturligare ska smälta in i miljön.

För att mildra barriäreffekter är det viktigt att planskilda passager an-
ordnas. Planskilda passager byggs på fyra platser, en vägbro B5 för väg 
1101, en gång- och cykelpassage T3 i Godegård, en bilport T1 för väg 
1102 vid Godegårds kyrka, samt en vägbro för väg 1092 i Anderstorp (se 
Samrådshandling- Järnvägsplan Jakobshyttan-Degerön lokaliseringsalter-
nativ Godegård). T3 innebär en tillkommande passage i Godegård jämfört 
med idag. Samordningen av järnvägsbro över ån och gång- och cykelvä-
gen under denna ger förutsättningar för en öppen brolösning. Vägbron i 
Godegård med ramper kommer att skapa en visuell barriär mellan sam-
hället och odlingslandskapet. För att minska påverkan på landskapsbilden 
anpassas anläggningens slänter genom flack utformning och det planteras 
naturlik vegetation på bankarnas nedre delar.  

I arbetet med järnvägsplanen och MKB har detaljstudier gjorts för beho-
vet av passager för vilt och friluftsliv för att klarlägga behovet och för att 
få bästa utformning för människor och djur, men inget behov av passager 
utöver de ovan nämnda har identifierats . De passager som är aktuella för 
vilt i olika former anpassas för att klara detta.

Mark och anläggningar i anslutning till boendemiljöer vid järnvä-
gen och dess kringmiljö utformas enligt förslag i järnvägsplanens 
Gestaltningsprogram på ett så tilltalande sätt som möjligt. Detta gäller bro-
ar, kraftiga skärningar och bankar samt bullerdämpande åtgärder. För att 
mildra ljusstörningar föreslås avskärmning genom exempelvis vegetation. 

Strax söder om den nya Anderstorpsbron kommer Godegårdsån att behöva 
flyttas på ett parti för att ge utrymme för järnvägens nysträckning genom 
Sprickdalen. Åns nya flöde kommer att utformas för att ge goda förutsätt-
ningar för att åns vatten- och naturmiljöer ska kunna utvecklas på ett bra 
sätt. 

2.1.2 Planskilda passager 
Lokalisering av passager
En detaljerad utredning som gjorts under våren 2016 ligger till grund 
för valet av lokalisering av planskilda passager (se Samrådshandling 

- ”Järnvägsplan Jakobshyttan-Degerön lokaliseringsalternativ Godegård” 
samt utredningar kring passagealternativ vid Anderstorp), kap 2.3.

Ett av de val som Trafikverket gjort i samråd med myndigheter och allmän-
het innebär att dagens två plankorsningar ersätts med en planskild vägbro 
över järnvägen direkt söder om tätorten Godegård. Alternativet för ny-
sträckning av väg 1101 kallas B5 i de utredningar som tidigare gjorts. Vägen 
och bron kommer att ansluta mellan väg 1092 som passerar i västra delen 
av samhället och befintlig väg 1101 strax öster om järnvägen på vägen mot 
Godegårds säteri. På vägbron, i anslutning till passagen med järnvägen 
kommer gång- och cykelanslutningar byggas för att möjliggöra en central 
passage mellan den västra och den östra sidan av samhället och en av-
fart kommer att finnas för tillgång till åkermark sydöst om bron. Den nya 

2. ALTERNATIV



14

väganslutningen kommer delvis att byggas på bank på grund av rådande 
terrängförhållanden och delvis på bro över järnvägen och den dimensio-
neras så att fordon av alla typer ska kunna passera. Vägen kommer delvis 
att följa en gammal vägbank i den östra delen för att minska påverkan på 
omkringliggande naturmiljöer. 

Trafikverket har också gjort valet att strax norr om Godegård, norr om väg 
1101 och skolan, bygga en extra gång-och cykelpassage (T3) under den nya 
järnvägbron som passerar över Godegårdsån. Anledningen till denna pas-
sage under järnvägen är att försöka minska den barriäreffekt som ett dub-
belspår och stängda plankorsningar innebär. Passagen innebär samtidigt 
att en anslutning norrut via den gamla banvallen till friluftsområden norr 
om Godegård möjliggörs och att en passage för bl.a. klövvilt skapas. 

Gång- och cykelpassagen kommer att passera över ån och under järnvägs-
bron. Passagen ansluter från Godegårds skola på den västra sidan och 
kommer sedan att följa järnvägen söderut på den östra sidan och ansluta 
till väg 1101. Gång- och cykelvägen kommer på den södra delen av sträckan 
även att fungera som serviceväg till det kommunala avloppsreningsverk 
som finns strax norr om väg 1101. 

Utformning av passager
De passager som byggs utformas så att de ska ha en så liten omgivningspå-
verkan som möjligt, men ändå uppfylla de krav som finns på passagemöj-
ligheter mm. 

Passagen för väg 1092 vid Anderstorp på vägbro anpassas för att få plats 
med Godegårdsåns nya meandrande flöde, som en öppen brolösning över 
dalen där ån finns. 

Den gång- och cykelväg T3 som byggs i norra delen av Godegård anpas-
sas höjdmässigt så att befintlig passage över Godegårdsån kan finnas kvar, 
men att den nya passagen under järnvägen också går att genomföra. Detta 
innebär en kompromiss lägesmässigt i förhållande till Godegårdsån och 
höjdmässigt för själva tunneln.

Utformningen av vägbron i södra Godegård anpassas så mycket som möj-
ligt efter terrängen, med bank och flacka bankslänter på den västra sidan 
av järnvägen, och normala bankar genom våtmarken för att kräva mindre 
plats. Gång- och cykelvägarna på bank till och från bron kommer att an-
passas genom flacka slänter så mycket som möjligt, för att både fungera 
som bullerskydd och samtidigt inte bli så dominerande. Se figur 2.1.2. 

Utformningen av vägporten T1 vid Godegårds kyrka anpassas så mycket 
som möjligt efter landskapet, men nedfarten på den västra sidan från väg 
1092 utformas som en S-kurva pga. krav på vägens lutning och kommer 
därmed bli något längre. Passagen kommer att möjliggöra 3 meter höga 
fordon. Anslutningar görs mot båda vägarna in mot kyrkogården. Se figur 
2.1.3.

Figur 2.1.1 Passage T3.

Figur 2.1.2  Passage B5.

2.1.3 Projektets massbalans
Målsättningen i varje infrastrukturprojekt är att få massbalans inom pro-
jektet. I ett projekt som dubbelspåret mellan Jakobshyttan och Degerön 
kan det vara svårt att få massbalans inom projektet utan att ha ett 
helhetstänkande. 

Processen för att minska risken för att få stora massöverskott börjar redan 
när Trafikverket genomför en översiktlig landskapsanalys för att identi-
fiera landskapets värden och möjlighet för en bra lokalisering av järnvä-
gen ur samhällsekonomiska, funktionsmässiga och miljömässiga aspekter. 
Trafikverket utförde under 2016 en spårlinjestudie där dessa övergripande 
aspekter fick styra det slutliga valet av linje. En viktig faktor för påverkan 
av val av linje var vilket alternativ som skulle innebära minst mängd mas-
sor, då det både innebär en stor miljömässig påverkan och en stor kostnad 
för projektet och samhället om man inte kan undvika långa transporter. I 
den övergripande landskapsanalysen och inledande arbetet med MKB och 
de massanalyser som gjorts, har förslag till platser för hantering av massor 
tagits fram med avsikt att undvika påverkan på större naturvärden, land-
skapsvärden och kulturmiljövärden mm. 

I arbetet med MKB och projekteringen av järnvägen med tillhörande kring-
anläggningar och de vägpassager som projekterats så har behovet att utfor-
ma anläggningarna samordnats med möjligheter att ta till vara schakt- och 
sprängmassor. Likaså har behovet av skyddsanläggningar för buller och 
visuell påverkan från järnvägen samordnats med möjligheten att återan-
vända jord- och bergmassor. Genom en väl genomtänkt process har massö-
verskottet kunnat minskas avsevärt från de ursprungliga bedömningarna.

Sträckningen för det nya dubbelspåret från Jakobshyttan till Degerön inne-
bär delvis en breddning av befintlig bana från enkelspår till dubbelspår 
med de markanspråk detta innebär, samt delvis en nysträckning av järnvä-
gen i obruten terräng. Projekt av denna dignitet där järnvägen anpassas till 
landskapet och samtidigt har stora tekniska krav för att kunna trafikeras 
av olika tågtyper innebär oftast att projekten ger stora överskott av mas-
sor av olika karaktär. Hur stora dessa överskott blir beror naturligtvis på 
hur topografin i terrängen ser ut, exakt vilka tekniska krav som ställs och 
vilka förutsättningar som finns vad gäller geologi, geoteknik och hydrologi 
i form av vattendrag och grundvatten. Typen av massor och eventuell föro-
reningsgrad hos dessa massor beror också på om järnvägen dras i tidigare 
obruten terräng eller tidigare exploaterade områden. 

I detta projekt kommer största andelen överskottsmassor att komma från 
de delar som innebär nysträckning av järnvägen, men samtidigt innebär 
detta också att det sannolikt kommer att vara rena massor som kan åter-
användas i projektet, eller i andra projekt om det inte är möjligt att uppnå 
fullständig massbalans. I nuläget har inga kända projekt identifierats där 
massor från detta projekt kan återanvändas, men frågan undersöks vidare. 

Den aktuella sträckans topografiska och geotekniska förhållanden innebär 
att järnvägen både kommer att dras genom en del djupa berg- och jord-
skärningar men även på en del höga bankar.

I det tidigare utredningsarbetet med lokalisering av spårlinje genom 
Sprickdalen och söder om Godegårds samhälle (se PM Spårlinjeval), 

Figur 2.1.3 Passage T1.
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undersöktes flera olika alternativ för järnvägens sträckning. En viktig 
anledning till att den nu valda linjen fastslogs var att det var det alter-
nativ som skulle innebära minsta mängden överskottsmassor. Trots att 
detta alternativ är bäst, innebär det hantering av stora mängder berg- och 
jordmassor.

I de beräkningar som genomförts på hela sträckan utifrån gällande kun-
skapsläge så bedöms projektet medföra dessa ungefärliga mängder schakt- 
och fyllmassor:

 ● Bergsschakt: ~70 000-120 000 m3 (allt på den nya sträckningen i 
Sprickdalen).

 ● Jordschakt: ~400 000-440 000 m3 (på hela sträckan) 

 ● Fyllmassor: ~280 000-320 000 m3 för järnvägen , vägar, bullervallar 
och anpassningar av terrängen för att järnvägen ska smälta in i befint-
lig miljö görs med överskottsmassor. Utöver detta så skall ersättnings-
vägar byggas där man skulle kunna använda sig av överskottsmassor.

Utöver hanteringen av dessa massor, så bedöms det finnas ett behov av ca 
250 000 – 300 000 m3 tillskottsmassor för anläggandeändamål som ställer 
särskilda kvalitetskrav.

De överskott av massor som skapas i projektet ska i mesta möjliga mån 
återanvändas i projektet, t.ex. återanvändas för bankbyggnationer, 
bullervallar och ersättningsvägar mm.

Massorna kan även där så är tillämpbart användas för att anpassa terräng-
en kring järnvägsanläggningen för att göra denna mindre dominerande 
i landskapet, se ovan. Mjukare övergångar mellan befintlig mark och ny 
järnvägsanläggning är bra för att anläggningen bättre ska smälta in.

Vissa delar av projektets massor som kommer att behöva hanteras i sam-
band med entreprenadarbeten kan komma att vara förorenade. Inom 
järnvägsmark bedöms det finnas utrymmen som kan hantera delar av de 
måttligt förorenade massorna, men en viss del kan komma att vara så pass 
förorenade att de inte kan läggas på Trafikverkets fastigheter utan behöver 
fraktas till mottagningsanläggning för förorenade massor. Hur stor del av 
massorna som kan klassas för återanvändning inom Trafikverkets fastighet 
är ännu inte känt i detalj, men utförda miljötekniska markundersökningar 
har visat att föroreningar förekommer och hantering av förorenade över-
skottsmassor kommer att krävas inom projektet. Vid hantering av förore-
nade massor ska erforderliga skyddsåtgärder genomföras för att skydda 
omkringliggande mark samt grund- och ytvatten, se kap 7 Byggskedet och 
kap 10 Fortsatt arbete.

2.3 Bortvalda lokaliserings- och utformningsalternativ 
Kapitlet innehåller beskrivning av bortvalda alternativ med motivering och 
hänvisning till olika utrednings-PM. Beskrivning av tekniska eller andra 
lösningar som valts bort i detta skede, med motivering eller hänvisning till 
PM. 

2.3.1 Bortvalda alternativa sträckningar och lösningar för 
järnvägen
I den utredning som gjordes för val av det nu aktuella spårlinjealternativet 
så fanns ett antal övriga alternativ som valdes bort.

Bortvalda alternativ i Sprickdalen
Alternativ A valdes bort då det alternativet gick i djup skärning och kräv-
de två tunnlar i Sprickdalen. Detta medförde cirka 245 000 m3 mer över-
skottsmassor än alternativ A1. 

Alternativ B valdes bort då det alternativet gick i djup skärning och kräv-
de två tunnlar i Sprickdalen. Detta medförde cirka 470 000 m3 mer över-
skottsmassor 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. 

För utförligare beskrivning av alternativen och dess effekter, se bilaga PM 
linjeval.

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 väldigt nära befintligt spår och 
inte går att bygga under trafikering på det befintliga spåret. 

Efter samrådsmötet med allmänheten i samband med lokalisering av vä-
garna i Godegård framkom ett önskemål om att dra järnvägen öster om 
Godegård. Detta alternativ studerades också, men avfärdades då det var för 
stor påverkan miljön kring Godegårdsån samt att det skulle omöjliggöra ett 
eventuellt framtida tågstopp i Godegård. 

För utförligare beskrivning av alternativen och dess effekter, se bilaga PM 
linjeval.

2.3.2 Vägalternativ
Under våren 2016 gjordes utredning för behovet av passager med den 
planerade järnvägen på sträckan runt Godegård (se kap 1.3.2), där det 
idag finns två plankorsningar för vägarna 1101 och 1102, se kap 4.1.3. 
Utredningen presenterades i form av en samrådshandling och val av alter-
nativ gjordes för vilka passager som blir aktuella i projektet. De alternativa 
lösningar som utreddes och valdes bort presenteras i detta avsnitt. 

2.2 Nollalternativet 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett nollalternativ enligt mil-
jöbalkens sjätte kapitel. Nollalternativet definieras som en ”beskrivning av 
konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd” 
(6 kapitlet § 7 miljöbalken). 

Nollalternativet är kopplat till godsstråket mellan Hallsberg och Degerön 
den situation som kan antas bli följden av att planerad utbyggnad av gods-
stråket inte blir av och trafikeringen inte kan ökas som i prognosen.

Det nollalternativ som används i miljökonsekvensbeskrivningen innebär 
att järnvägen inte byggs om på sträckan Jakobshyttan – Degerön. Jämfört 
med nuläget kommer trafiken att kunna öka, men inte i samma omfattning 
som i utbyggnads-/planalternativet. Alternativet innebär också att befint-
liga plankorsningar bibehålls. 

Alternativet innebär att sträckan, precis som idag, förblir enkelspårig och 
att man har lutningar som överskrider 10 promille och hastigheten är 
begränsad till 80-130 km/h på grund av snäva kurvor. Inget spår rivs i 
nollalternativet. 

Alternativet innebär funktionsmässigt att man inte fullt ut kan nyttja de 
utbyggnader till dubbelspår som gjorts/görs i övrigt mellan Hallsberg och 
Degerön, samt söder om Degerön. Vinsten samhällsekonomiskt och miljö-
mässigt av investeringen på sträckan Hallsberg – Degerön begränsas kraf-
tigt om nollalternativet blir aktuellt. 

Nollalternativet innebär att påverkan på omgivande miljö kommer att mi-
nimeras i förhållande till ett utbyggnadsalternativ. Även i övrigt så kom-
mer konsekvenserna till stor del att handla om minskade möjligheter till 
nyttjande av järnvägen som planerat, vilket i grova drag innebär att en pla-
nerad flytt av trafik till järnväg inte går att genomföra. Detta innebär bl.a. 
negativ påverkan på klimat mm. 

Miljökonsekvenserna för nollalternativet redovisas i kapitel 6, parallellt 
med konsekvenserna för utbyggnadsalternativet. Konsekvenser för båda 
alternativen kommer att jämföras med nuläget, för att få en mer neutral 
och oberoende jämförelse och bedömning.
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Broalternativ B8
Bro över järnvägen ca 400 m norr om befintlig järnvägsövergång. 
Alternativet ligger fel i förhållande till Godegård och resande, samt skulle 
innebära en bro genom området för Godegårds vattentäkt och planerade 
vattenskyddsområde. 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 frihöjd undersöktes tidigt i utredningen. 
Dessa alternativ med en frihöjd på 5 meter för tunneln valdes bort med 
motiveringen att de inte är tekniskt genomförbara och inte ekonomiskt 
motiverade. Lutningarna från väg 1092 ner mot korsningarna med järn-
vägen skulle bli högre än tillåtna värden. Grundvattnets yta ligger mycket 
nära markytan, framför allt vid alternativet T2. En faktor som ytterligare 
komplicerar läget är Godegårdsån på den östra sidan om järnvägen. Det 
är inte möjligt att komma upp till den befintliga marknivån innan vägen 
når ån utan att väganläggningen kraftigt överskrider maximalt tillåtna 
lutningar. 

Broalternativ B1
Alternativet bro söder om Godegård, norr om Godegårds kyrka utreddes. 
I alternativet ansluter vägen i väster till väg 1092 och i öster till väg 1102. 
Alternativet följer till stora delar landskapets form, går i skärning på järn-
vägens östra sida och på bank på den västra sidan. Passage över ån kan 
eventuellt lösas genom att göra en längre bro över järnvägen. Vägens bredd 
blir cirka 6,5 meter. Alternativet valdes bort bl.a. för att om endast detta 
alternativ genomförs, 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 också innebär att det är den enda passa-
gen för motorfordon så skulle all trafik till och från östra sidan av järnvä-
gen, 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 Godegård. Vid en 
standardhöjning skulle vägens karaktär påverkas mycket negativt.

Broalternativ B2
Alternativet innebär en bro söder om Godegård, vid DeGeer-vallen. 
Föreslagen väg och bro ansluter i väster till väg 1092 och i öster till väg 
1102 som i så fall skulle behöva standardhöjas, se B1. Vägen passerar ge-
nom idrottsplatsen och följer till stora delar landskapets form, går i skär-
ning på järnvägens östra sida och på bank på den västra sidan. Vägens 
bredd blir cirka 6,5 meter. Motiveringen till att alternativet avfärdades var 
bl.a. att om endast alternativ B2 genomförs skulle det innebära en nackdel 
för de flesta gående och cyklister eftersom de måste ta sig fram längs väg 
1092 för att ta sig till och från samhället. Alternativet skulle också innebära 
att festplatsen vid DeGeer-vallen, där dansbandskvällar och marknadsda-
gar hålls, skulle påverkas mycket negativt. 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 som är en ålderdomlig väg som ansluter till riksintresseområdet 
Godegård. Vid en standardhöjning skulle vägens karaktär påverkas mycket 
negativt.

Broalternativ B3
Alternativet innebär en bro söder om Godegård, strax norr om DeGeer-
vallen och festplatsen. Föreslagen väg och bro skulle ansluta till väg 1092 i 
väster. Motiveringen till att alternativet avfärdades är bl.a. att detta för-
slag kan upplevas som en barriär eftersom den till stora delar skulle gå på 
bank och dessutom 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 alterna-
tivet 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 ansluter till riksin-
tresseområdet Godegård, se även B1 och B2. Vid en standardhöjning skulle 
vägens karaktär påverkas mycket negativt. 

Broalternativ B4
Alternativet innebär en bro strax söder om Godegård. Vägen ansluter i väs-
ter till väg 1092 och i öster till väg 1101. Alternativ B4 och det valda alterna-
tivet B5 har till viss del samma sträckning. Motiveringen till att B4 valdes 
bort är att alternativet B4 öster om järnvägen passerar igenom riksintres-
seområde för kulturmiljö vilket alternativ B5 inte gör. 

Broalternativ B6
Alternativet innebär en bro över järnvägen genom Godegård. Sträckningen 
följer Hökavägen (väg 1101). Vägens bredd blir cirka 6,5 meter. 
Motiveringen till att alternativet avfärdats var att det skulle ha mycket ne-
gativ påverkan för fastigheter och vägar inne i Godegårds samhälle, nya 
infarter och infartsvägar till fastigheterna skulle krävas. Fastigheter med 
samhällsfunktioner påverkas också negativt med förändrade infarter. 
Alternativet kan kräva detaljplaneändringar.

Broalternativ B7
Alternativet innebär en bro över järnvägen norr om Hökavägen genom 
Godegård. Vägen ansluter i både väster och öster till Hökavägen (väg 1101). 
Bredden för vägen blir cirka 6,5 meter. Motiven till att alternativet avfär-
dades var att det skulle ha negativ påverkan för fastigheter och vägar inne i 
Godegårds samhälle. Nya infarter och infartsvägar till fastigheterna skulle 
krävas. Fastigheter med samhällsfunktioner påverkas också negativt med 
förändrade infarter. Alternativet B7 har något mindre påverkan på samhäl-
let jämfört med B6. Alternativet kan kräva detaljplaneändringar.

Tunnelalternativ T2
Alternativet innebär en tunnel vid befintlig järnvägskorsning i Godegård. 
Vägen ansluter till Hökavägen (väg 1101) både i väster och öster. 
Motiveringen till att alternativet valts bort är att det bl.a. skulle ha negativ 
påverkan på fastigheter och vägar inne i Godegårds samhälle. Nya infarter 
och infartsvägar till fastigheterna skulle krävas. Fastigheter med samhälls-
funktioner påverkas också negativt med förändrade infarter och kommu-
nala ledningar skulle behöva flyttas, vilket påverkar kostnaden negativt. 

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 (frihöjd ca 3 meter). Ett val av 
T2 skulle också innebära att ytterligare minst ett alternativ med planskild 
korsning dimensionerad för tung trafik skulle krävas. Alternativet kan krä-
va detaljplaneändringar.

Alternativa lösningar av vägpassager utanför Godegård
Alternativet innebär en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp 
i samma läge som den nuvarande järnvägskorsningen för väg 1092. 
Alternativet har valts bort då det ej kan byggas eftersom vägens standard 
inte uppfyller VGU:s krav för horisontalradie i kurvor (för liten horisontal 
radie i kurva), samt att vägen med bankar breder ut sig över två olika våt-
marksområden och Godegårdsån på ett mycket negativt sätt.

2.3.3 Ej valda utformningsalternativ för vägarna i 
järnvägsplanen
I det slutliga arbetet med utformningen av vägalternativen så har det fram-
kommit att den negativa påverkan på naturmiljön i det konstaterat värde-
fulla våtmarksområdet öster om järnvägen vid Godegård skulle kunna bli 
relativt stor om inte vägalternativet B5 anpassades till de förutsättningarna 
som identifierats. Det ursprungliga B5 omarbetades relativt mycket efter 
lokaliseringsutredningen, och det nya B5-förslaget bedöms ha betydligt 
mindre påverkan på naturmiljön, dock så berör det omarbetade alternati-
vet riksintresset för kulturmiljövård på nytt som i alternativet B4 som tidi-
gare avfärdats. Omarbetningen var en vägning mellan intressen och påver-
kan och konsekvenser av det slutliga valet beskrivs i kap 6. 
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3.1 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva 
de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller 
åtgärden kan medföra på såväl människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskap och kulturmiljö som på hushållningen med mark, vatten 
och den fysiska miljön i övrigt samt på annan hushållning med material, 
råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av 
dessa effekter på människors hälsa och miljön. Med miljökonsekvensbe-
skrivningen ges beslutsfattaren ett underlag som beskriver det föreslagna 
projektets positiva och negativa påverkan på miljön.

Genom miljölagstiftningens krav på att verksamhetsutövare ska upprätta 
en miljökonsekvensbeskrivning för projekt som kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan förväntas huvudsakligen tre behov bli tillgodosedda, 
nämligen:

 ● att det inom projektet ska eftersökas och eftersträvas att använda så 
miljöanpassade lösningar som möjligt

 ● att allmänhetens insyn och möjligheter att påverka projektet säkerställs 
och

 ● att förväntade effekter och konsekvenser av det aktuella projektets 
betydande miljöpåverkan redovisas öppet och fullständigt innan 
ansvarig/a myndighet/er beslutar om projektets genomförande.

Den första punkten förutsätter att miljöfrågorna hanteras löpande och 
integrerat i den övriga projektutvecklingen. Allmänhetens insyn och 
möjlighet att påverka tillgodoses i första hand genom att samråd hålls 
och att järnvägsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen görs allmänt 
tillgängliga.

3.1.1 Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning
MKB:n behandlar direkta, indirekta och kumulativa effekter. Effekt defi-
nieras här som omfattning av påverkan. En direkt effekt kan exempelvis 
vara markintrång, stomljud vid tunneldrivning och grumling av vattendrag. 

Indirekta effekter är följdeffekter av direkta effekter samt konsekvenser 
där projektet är en utlösande faktor till andra projekt eller händelser. Det 
kan vara exempelvis förändrad användning av ett område som påverkas av 
direkta konsekvenser. Kumulativa effekter är ackumulerande, samverkan-
de eller adderade direkta eller indirekta effekter. De visar hur projektet för-
ändrar den befintliga tillsammans med andra pågående, tidigare och kom-
mande verksamheter och åtgärder. Det kan vara exempelvis hur kumulativ 
samverkan mellan biotopförlust, förändrad hydrologi och förändrad mark-
användning påverkar ett visst växt- eller djurbestånd.

De anläggningsdelar som järnvägsplanen omfattar är följande:

 ● Järnvägsanläggning i markplan med bland annat banvall, kontaktled-
ningar och teknikhus

 ● Tråg

 ● Anläggningar för vattenavledning och vattenrening

 ● Servicevägar

 ● Skyddsåtgärder

 ● Byggskedet inklusive tillfälliga spår

De följdåtgärder som beskrivs, men som inte ingår i järnvägsplanen är 
följande:

 ● Ersättningsvägar för stängda passager och avskurna enskilda vägar

 ● Omläggning av kommunala vägar och gång- och cykelvägar

 ● Andra följdåtgärder, som exempelvis behov för förändringar i mark-
användning i kommunen, behandlas i det kommunala översikts- och 
detaljplanearbetet.

3.2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
Tekniska, ekonomiska och sociala konsekvenser beskrivs inte i denna mil-
jökonsekvensbeskrivning. Nedan beskrivs detaljeringsgraden i denna MKB 
samt de avgränsningar som har gjorts i tid, rum och sak.

3.2.1 Detaljeringsgrad
Miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas parallellt med teknisk projekte-
ring och framtagande av järnvägsplanehandlingar. Detta innebär att miljö-
hänsyn tas under framtagande av olika tekniska lösningar och om det finns 
ett tillräckligt djupt underlag som beskriver anläggningens utformning, 
omfattning och genomförande. Vissa begränsningar i detta avseende finns 
då det i nuläget inte är bestämt hur projektering inför byggskede ska ske 
och vilken entreprenadform som projektet ska utföras inom. Vissa entre-
prenadformer kräver större frihet för utförare att hitta tekniska lösningar 
och utförandemetoder, men projektet tar höjd för detta och utrymme inom 
planens avgränsning kommer att finnas så att det inte ska förhindra ge-
nomförande med olika metodik. I praktiken innebär detta att bedömning-
arna i denna MKB kan överskatta eventuella negativa konsekvenser. 

3.2.2 Tidsmässig avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens tidshorisonter kan grovt delas in två delar: 

 ● Byggskedet för delsträckan Jakobshyttan – Degerön (ca år 2020-2025)

 ● Driftsskedet, dvs då full utbyggnad av banan mellan Hallsberg och De-
gerön är gjord och trafikering påbörjats enligt prognos (år 2050) 

3. MILJÖKONSEKVENSBESKRIV- 
NINGENS SYFTE, METODIK OCH 
AVGRÄNSNINGAR

En viss förändrad trafikering kommer att ske under tiden alla sträckor slut-
förs, men detta påverkar inte slutläget för miljön i området och kommer 
således inte att bedömas i denna MKB. Det målår som Trafikverket gjort 
prognos för är år 2050. Prognosticerade värden för trafikeringen från detta 
årtal har också använts för bullerberäkningar och som underlag till risk-
bedömningar mm. År 2050 har också valts som tidshorisont för bedöm-
ningarna av miljökonsekvenser i denna MKB, då konsekvenserna för vissa 
miljöaspekter baseras på beräkningar och bedömningar enligt ovan, samt 
att det kan anses att de flesta tänkbara konsekvenser även har inträffat för 
övriga aspekter vid den tidpunkten.

3.2.3 Tematisk avgränsning
Miljöaspekter som ingår i miljökonsekvensbeskrivningen
De aspekter som kommer att hanteras i MKBn är följande:

Landskapets värden

 ● Landskapsbild

 ● Kulturmiljö

 ● Naturmiljö

 ● Rekreation och friluftsliv

Hälsa och boendemiljö

 ● Buller och vibrationer

 ● Elektromagnetiska fält

 ● Barriärer

 ● Farligt gods

Mark och vatten

 ● Naturresurser

 ● Klimatpåverkan

 ● Masshantering och markföroreningar

Påverkan på planer och tekniska anläggningar redovisas i den kommande 
järnvägsplanehandlingen, i vilken denna MKB ingår som en bilaga. 

Avgränsning av konsekvensbedömning av olika miljöaspekter
De aspekter som ingår redovisas till fullo i den mån det är möjligt att be-
döma konsekvenserna, med undantag för följande avgränsningar:

 ● Konsekvenser redovisas för det influensområde som bedöms vara 
lämpligt för varje miljöaspekt
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 ● Konsekvensbedömningar av påverkan på landskapets värden görs 
primärt på de områden/objekt som påverkas av anläggningen, inte alla 
objekt som redovisas som underlag/förutsättningar i kap 5. 

 ● Avseende elektromagnetiska fält, samt ljud och ljus görs en översiktlig 
bedömning av de förändringar som uppstår när anläggningen byggs ut 
från enkel till dubbelspår och trafikeringen ökar enligt prognos

 ● För markföroreningar bedöms konsekvenserna endast i byggskedet 
och det förutsätts att de områden som påverkas saneras inför drift av 
anläggningen

 ● Avseende masshanteringen görs bedömningar av konsekvenser uti-
från att en uppskattad mängd massor av bedömd typ hanteras och att 
det i byggskedet finns utrymmen att placera massor på olika platser 
tillfälligt och permanent. Då det inte är fastslaget hur entreprenad ska 
utföras så kan den slutliga bedömningen avvika från den verkliga situa-
tionen vid byggande och konsekvenserna kan förändras.  

 ● Klimatpåverkan omfattar utsläpp av klimatpåverkande gaser i drift-
läge och under byggnation, samt materialval för anläggningens delar. 
Frågan om att säkra anläggningen mot ett förändrat klimat, att hantera 
översvämningar samt en allmän riskbedömning för viktiga samhälls-
funktioner som kan påverkas av klimat, görs löpande genom lokalise-
ring och utformning av anläggningens delar och hanteras inte separat 
som egen miljöaspekt. 

3.2.4 Geografisk avgränsning
Denna miljökonsekvensbeskrivning är kopplad till den järnvägsplan 
som tas fram för sträckan Jakobshyttan – Degerön, km 234+000 – km 
247+000 i järnvägens längdmätning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska 
omfatta det influensområde som järnvägsutbyggnaden på sträckan medför, 
medan övriga indirekta fysiska miljökonsekvenser endast tas med om de 
anses vara betydande utanför det fysiska influensområde som anläggning-
en medför. Eftersom att influensområdet för olika miljöaspekter varierar 
beroende på vilken aspekt som avses kan inget generellt område anges för 
hela MKB:n, utan detta anges för respektive aspekt. 

Från nuläget fram till driftsläge för den nya järnvägsanläggningen så kom-
mer trafikeringen att ändras, vilket innebär påverkan på flera faktorer som 
barriäreffekt och buller. Dessa faktorer inkluderas i konsekvensbedöm-
ningen i MKBn, men bedöms inte påverka annat än relativt lokalt. Större 
mängd godstransporter och möjlighet till ökat resande påverkar för ett 
större influensområde från Hallsberg till Degerön, och konsekvenserna av 
detta berörs också i MKBn eftersom det är själva syftet med utbyggnaden.

Värdena som ligger till grund för avgränsningarna som redovisas nedan 
återfinns på kartor i kapitel 5. 

Landskapsbild
Influensområdet för påverkan på landskapsbild är direkt relaterad till ut-
blickar, landskapsrum och -funktioner. Järnvägen och passagerna över och 
under järnvägen påverkar landskapet olika mycket beroende på hur öppet 
eller slutet landskapet är på olika avsnitt av den nya järnvägen, liksom om 
banan går i nysträckning eller i nuvarande läge.

Kulturmiljö
Till största delen kan influensområdet av anläggningens påverkan relateras 
till de fysiska kulturmiljöer som finns i området, där fornlämningar, histo-
riska vägar, historiska byggnader och samband, samt riksintresset för kul-
turmiljö Godegårds säteri är de stora och viktiga aspekterna. Fysiskt influ-
ensområde är riksintresset och de fornlämningar som finns i närheten av 
anläggningen, inkl. de vägar som ska byggas och ingår i planen. Påverkan 
på objekt som historiska vägar och byggnader ingår också i den bedömning 
som görs, i detta fall är det påverkan på vägarna 1101 och 1102 som anses 
vara relevant att bedöma i ett större sammanhang. De byggnader/fastighe-
ter som berörs indirekt är utöver Godegårds kyrka och Hälla gård, de som 
kan relateras till järnvägen som kulturintresse.

Naturmiljö
Till största delen kan influensområdet av anläggningens påverkan relateras 
till de fysiska naturmiljöer som finns i området, olika slags värden, skyd-
dade områden mm. 

Rekreation och friluftsliv 
Influensområdet för påverkan av friluftslivet och möjligheterna till rekrea-
tion bestäms av anläggningens fysiska utbredning och barriäreffekter längs 
med och på tvärs av banan, men också trafikering inkl. förändrat buller 
som anläggningen producerar kan påverka möjligheterna till meningsfull 
rekreation. De delar av anläggningen som berörs direkt fysiskt är främst 
kopplade till barriäreffekter vad gäller denna järnvägssträcka inkl. de nya 
vägpassager som föreslås, då banan till stora delar dras i relativt sett be-
fintlig sträckning, med undantag från ett par sträckor och de stora fysiska 
friluftsvärdena ligger relativt långt från banan, väster om väg 1092. 

Barriärer
I projektet finns flera typer av barriärer, både de fysiska barriärer och de 
visuella barriärer som anläggningen kan ge upphov till. Influensområdet 
för fysiska barriärer relateras till vägnätet, passager med järnvägen och de 
värden man eventuellt bedöms skära av genom anläggningens utbredning. 
De visuella barriärerna handlar om järnvägens placering och utbredning 
i landskapet och de hinder som den direkt kan innebära för utblickar och 
upplevelse av landskapsrum (väganläggningar, bullervallar mm) och styrs 
av både det nära perspektivet som bullerskydd i olika former och anlägg-
ningens topografiska följsamhet i landskapet. 

Buller och vibrationer
Utbredningen och influensområde av buller från järnvägs- och vägtrafiken 
har flera olika aspekter, både hälsomässiga genom boendemiljöer och upp-
levelsemässiga för rekreation och friluftsliv genom påverkan på tysta om-
råden. Det första mer direkt och nära fysiskt, den andra upplevelsemässigt 
på större avstånd i naturen. 

Naturresurser
De bedömningar som omfattas i miljökonsekvensbeskrivningen är be-
roende på de naturresurser som omfattas av järnvägsanläggningen och 
relateras till det influensområde som var och en naturresurs bedöms ha. 
Influensområdet för skogsmark och jordbruksmark är relativt sett fysiskt 

direkt kopplat till anläggningens utbredning och markbehov inkl. servi-
cevägar och passager med järnvägen och relateras till hur stora arealer av 
dessa naturresurser som finns i området. Påverkan på vatten som naturre-
surs relateras till influensområde för vattentäkter, brunnar mm och omfat-
tar indirekt i många fall ett större område än den direkta fysiska påverkan 
av själva anläggningen. I området berörs också ett område för värdefulla 
mineraler, och till stor del relateras påverkan direkt fysiskt till anläggning-
ens markbehov, samt till hur omkringliggande infrastruktur påverkar möj-
ligheten att utvinna dessa mineraler. 

Klimat och klimatpåverkan
Influensområdet för klimatpåverkan varierar geografiskt sett beroende på 
vilken aspekt av klimatpåverkan som avses och bedömningen som görs i 
MKB relateras till detta. Det kan handla om allt från globala frågor som ut-
släpp av växthusgaser och andra ämnen som sprids via luft, till lokal påver-
kan på av klimatförändringar med översvämningar som följd. 

Masshantering och markföroreningar
Influensområdet för masshanteringens påverkan kan variera mycket från 
projekt till projekt, beroende på hur väl arbetet med att minska att massor 
uppstår, hur väl närområdet till järnvägen lämpar sig för hantering tillfäl-
ligt och permanent och vilka avsättningsmöjligheter det finns för eventuel-
la överskott av jord- och bergmassor som kan omhändertas och återanvän-
das inom ramen för projektet. En naturlig avgränsning är det närområde 
som projektet använder, men aspekter som transporter av överskott eller 
förorenade massor har ett större influensområde, så även dessa aspekter 
måste belysas. 

Influensområdet för påverkan markföroreningar kan vara från litet till 
mycket stort beroende på art och markens beskaffenhet mm. MKBn utgår 
från att de markföroreningar som upptäcks riskbedöms om de berörs di-
rekt eller indirekt fysiskt och saneras om det krävs. De konsekvenser som 
uppstår i driftskedet om sanering utförs är positiva. Endast i byggskedet 
före sanering kan sådana föroreningar innebära risk för påverkan, som då 
relateras till influensområdet för potentiell spridning. De områden som 
idag är kända berör den del av anläggningen som rivs mellan Godegård 
och strax söder om Godegårds kyrka, samt en kortare sträcka i Sprickdalen. 
Utöver dessa platser omfattas också ett tidigare sågverksområde intill järn-
vägen i södra delen av Godegårds samhälle. 

3.2.5 Planer och trafikering
Planer
Kommunala planers influensområde i detta projekt nämns som för-
utsättning i kap 4, men ingen bedömning av konsekvenser kommer 
att göras inom ramen för MKB. Planer hanteras i järnvägsplanens 
granskningshandling. 
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3.3.5 Bedömningsskalor
För att konsekvensbedömningarna som görs ska bli tydliga används be-
dömningsskalor inom respektive miljöaspekt. Bedömningsskalorna skiljer 
sig åt mellan de olika aspekterna. Syftet med bedömningsskalorna är att 
ge läsaren möjlighet att se hur bedömningar är gjorda, och därmed kunna 
bilda sig en egen uppfattning kring konsekvensbedömningen. 

Bedömningsskalorna är ett sätt att förtydliga konsekvensbedömningen en-
ligt principen i figur 3.3.1. 

Figur 3.3.1 Matris som visar sammanvägningen mellan värde och omfattningen av 
påverkan (effekt) till konsekvenser. Diagrammet är en vidare utveckling från det som 
används i Håndbok V712. 

3.3 Bedömningsmetodik
Nuläget används som huvudsaklig bedömningsreferens (baseline) för mil-
jöeffekter och konsekvenser av den enskilda delsträckan, projektet (full ut-
byggnad) och nollalternativet. Det finns flera motiv till detta:

 ● På så vis har såväl bedömningen av delsträckan som nollalternativet 
samma bedömningsreferens.

 ● Till skillnad från nuläget innehåller andra bedömningsreferenser så-
som nollalternativet och mål (exempelvis projektmål) en rad osäkerhe-
ter. I de fall nollalternativet eller projektmål används som bedömnings-
referens, byggs dessa osäkerheter i sin tur in i bedömningen.

 ● Det finns risk för att MKB:n blir obalanserad om nollalternativet utgör 
huvudsaklig bedömningsreferens.

I varje miljöaspektkapitel görs dessutom en jämförelse med nollalternati-
vets konsekvenser. För vissa aspekter räcker det med en kortfattad jämfö-
relse, men för vissa aspekter är det relevant med en mer detaljerad jäm-
förelse med nollalternativet. Detta gäller framför allt för de aspekter där 
nuläget och nollalternativet skiljer sig åt.

Nuläget förändras, framför allt i ett projekt med en planering som på-
går under flera år. Därför att det viktigt att nulägesbeskrivningarna hålls 
aktuella.

3.3.1 Metod för miljöbedömning
Framtagandet av denna MKB utgår från Trafikverkets handbok för 
Miljökonsekvensbeskrivningar (publikation 2011:090) samt Trafikverkets 
Rapport planläggning av vägar och järnvägar (TRV 2012/85426). Metoden 
för själva konsekvensbedömningen har utvecklats från en handbok för 
konsekvensanalyser framtagen av norska Statens Vegvesen: Håndbok V712 
Konsekvensanalyser.

Underlag till MKB:n har tagits fram i ett antal underlagsrapporter. Dessa 
redovisas i innehållsförteckningen och listas även i källförteckningen. I 
framtagandet av järnvägsanläggningens utformning samt i utredningsar-
betet kring val av spårlinjealternativ och lägen för planskilda passager har 
även ett antal PM tagits fram. De utgör beslutsunderlag i tekniska och eko-
nomiska frågor.

Information om natur- och kulturvärden har inhämtats i form av ob-
jektsbeskrivningar och kartskikt från länsstyrelsen i Östergötlands 
län, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
m.fl. Information om vattendragen har hämtats från VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige). Andra källor som använts är 
Artportalen, Artdatabanken, avstämningar och samråd med länsstyrelsen 
och Motala kommun. 

Samtliga källor redovisas i källförteckningen. Samråd redovisas i kapitel 9.

3.3.2 Värde
Inom flera miljöaspekter görs värdebedömningar, exempelvis kan ett na-
turmiljöområde ha ett högt värde medan ett annat område har ett lågt 
värde ur naturmiljösynpunkt. För en miljöaspekt med högt värde och med 
stor effekt (omfattning av påverkan) ger det stora negativa konsekvenser. 
Se principen i figur 3.3.1. För vissa miljöaspekter som hanteras går det inte 
att ange ett värde, t.ex. masshantering och markföroreningar. 

3.3.3 Orsakssamband
Påverkan
Påverkan definieras här som en förändring av miljön genom exempelvis 
fysiskt intrång eller störningar genom exempelvis buller, visuell förändring 
eller grundvattenpåverkan. 

Förändringen uppstår när något sker, i det här fallet att järnvägen mellan 
Jakobshyttan och Degerön byggs ut till dubbelspår och nya planskilda väg-
passager byggs. 

Effekt
Effekten är omfattningen eller graden av påverkan. Om det är möjligt be-
skrivs det kvantitativt.

Konsekvens
Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen, 
såsom människors hälsa och välbefinnande, landskapets kulturhistoriska 
värden eller den biologiska mångfalden.

Konsekvens definieras som en sammanvägning av miljöaspek-
tens värde (där sådana kan beskrivas) och omfattning av påverkan. 
Sammanvägningen utgår från principerna i matrisen i figuren nedan. 
Konsekvenserna beskrivs även i ord. I många fall redovisas konsekvenser-
na endast i beskrivande termer om det inte är möjligt att utvärdera enligt 
principen ovan, till exempel att upplevelsevärdena försämras på grund av 
en förändrad landskapsbild eller att risken att skadas i olyckor minskar be-
tydligt om en planskild korsning byggs.

3.3.4 Bedömningsgrunder
För att systematisera och underlätta konsekvensbedömningen beskrivs 
vilka bedömningsgrunder som används. Många är fastställda av riksdagen 
eller regeringen, såsom miljökvalitetsnormer samt mål och program som 
används som utgångspunkt för bedömningen av konsekvenser. 

Utöver bedömningsgrunderna utvärderas planförslaget även utifrån mil-
jöbalkens allmänna hänsynsregler, de nationella miljökvalitetsmålen och 
Trafikverkets miljöpolicy i kapitel 8 Samlad bedömning. Det transportpoli-
tiska målet utvärderas i planbeskrivningen.
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3.3.6 Skyddsåtgärder
Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsande 
åtgärder för att motverka störningar från anläggningen och trafiken. En 
MKB ska visa hur projektet kan miljöanpassas och föreslå skyddsåtgärder 
så att negativa konsekvenser kan undvikas, begränsas, eller i sista hand 
kompenseras. En skyddsåtgärd minskar negativa konsekvenser, exempel-
vis minskar en bullerskyddsskärm spridningen av buller. Skyddsåtgärder 
beskrivs för både bygg- och driftskedet. I varje aspektkapitel i denna MKB 
finns rubriken ”Skyddsåtgärder”.

I MKB:n särskiljs de skyddsåtgärder som bör inarbetas på plankarta och 
skyddsåtgärder som inarbetas i planbeskrivningen. Inarbetade skydds-
åtgärder på plankartan innebär att åtgärderna fastställs och blir juridiskt 
bindande att genomföra när järnvägsplanen vinner laga kraft. Inarbetade 
skyddsåtgärder i planbeskrivningen fastställs inte, men är åtgärder som 
Trafikverket genom sin interna miljösäkring och det fortsatta arbetet ser 
till att så långt möjligt genomförs i projektet. Konsekvensbedömningarna i 
kapitel 6 grundar sig på att dessa båda typer av inarbetade skyddsåtgärder 
genomförs. 

I vissa fall förekommer också skyddsåtgärder som lyfts som möjligheter i 
projektet och inte är inarbetade i planförslaget. Dessa beskrivs där det är 
aktuellt och bedömning av konsekvenser görs både med och utan att dessa 
övriga skyddsåtgärder genomförs.

3.3.7 Samlad bedömning
Efter att samtliga miljöaspekter har beskrivits görs i kapitel 8 en samlad 
bedömning av projektets effekter och konsekvenser på miljön och på män-
niskors hälsa.

3.3.8 Osäkerhet
Osäkerheter i beskrivningar och bedömningar beskrivs i första hand un-
der respektive aspekt. Generellt gäller dock att det finns en viss osäkerhet i 
konsekvensbeskrivningen för byggskedet, eftersom val av och utförande av 
byggmetoder inte är helt kända.



21

4.1 Gällande planer
4.1.1 Översiktsplaner och områdesbestämmelser
Motala kommun har en Utvecklingsplan Landsbygd 2015-2020 vars syfte 
är att prioritera utvecklingsområden och utvecklingsarbete som ger förut-
sättningar att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för hela Motala kom-
mun. Planen ska även stimulera till en kraftsamling för landsbygdsutveck-
ling inom kommunens egen organisation men också i en bred samverkan 
mellan ideella organisationer och det privata näringslivet.

Någon gällande fördjupad översiktsplan för Godegård, FÖP, finns i dags-
läget inte. Det finns däremot ett förslag på att bygga ut vandringsleden 
Östgötaleden mellan Finspång och Motala så att den korsar järnvägen vid 
Godegård.

Inga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner eller områdesbestämmel-
ser berör Degerön.

4. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1.2 Detaljplaner
En detaljplan berör och påverkar järnvägen och väg 1101 i Godegård: de-
taljplan B102. Detaljplanen omfattar i huvudsak bostadsändamål, men 
även järnvägen finns inkluderad, samt vägnätet. Detaljplanen kan komma 
att beröras främst på den östra sidan av järnvägen där infarten mot sta-
tionsområdet kan komma att justeras, samt infarten till kommunens av-
loppsreningsverk och en ny gång och cykelväg/-passage för järnvägen ska 
dras då det nya spåret dras i samma läge som den gamla infarten. 

Föreslagen planskild korsning för ny sträckning för väg 1101 (B5) i 
Godegård angränsar mot detaljplanerna B 102,  SP246 samt SP279. 
Beroende på utbredning och placering av vägbank/bro, gång- och cykelbro, 
samt anslutning till kommunalt bostadsområde kan någon eller några av 
planerna komma att beröras. 

En detaljplan finns i Degerön. Den har detaljplanenummer B101 och ligger 
strax öster om järnvägen. Detaljplanen omfattar framförallt bostadsbebyg-
gelse som ändamål, men berörs inte av järnvägsplanen.

4.2 Tekniska förhållanden
4.2.1 Geotekniska och bergtekniska förhållanden
Ur ett geologiskt perspektiv utgörs området mellan Jakobshyttan och 
Degerön av en förhållandevis komplex mix av bergarter med en rest av 
en nedvittrad bergskedja som äldsta del. Under senare geologisk tid har 
yngre bergarter i form av graniter slagit igenom de äldre och skapat så kall-
lade gångbergarter. Dessa har bidragit till att prägla det område vi ser idag. 
(SGU kartblad af165), se berggrundskarta, figur 4.2.2. 

Området från Jakobshyttan till Godegård utgörs av ett kuperat landskap 
med isälvsavlagringar. På höjdpartier är det morän och berg i dagen som 
dominerar medan mer finkorniga jordar återfinns i dalgångar kring vat-
tendrag och sjöar. Jorden längs planerad järnväg består från Jakobshyttan 
i norr av isälvssediment och mindre partier av torv, för att sedan från 
Anderstorp övergå till isälvssediment med morän och berg i dagen med in-
slag av mindre torvområden.

Kring Godegård består landskapet av flacka odlingsmarker. Jorden be-
står av lera – silt omväxlande med isälvssediment och i området längs 
Godegårdsån består jorden av älvsediment av ler – silt. Ett torvområde har 
påträffats i närheten av idrottsplatsen i Godegård.

Söder om Godegård och fram till Degerön är det kuperat moränlandskap 
som dominerar. Jorden övergår till morän med inslag av berg i dagen och 
mindre lösjordsområden fram till Degerön. Jordartskarta för sträckan re-
dovisas i figur 4.2.3.

4.2.2 Befintlig järnväg
Beskrivning av järnvägen

Sträckan Jakobshyttan – Degerön är en del av Godsstråket genom 
Bergslagen vilket sträcker sig från Storvik i norr till Mjölby i söder, se figur 
4.2.1. Godsstråket genom Bergslagen ingår i stomjärnvägsnätet och till-
handahåller en viktig förbindelse mellan norra Sverige och de två stamba-
norna i söder, dvs. Västra stambanan (VSB) och Södra stambanan (SSB), 
och har en viktig funktion för såväl den nationella som internationella 
godstrafiken. 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.

Banan och dess standard
Delen Hallsberg – Degerön, 46 km lång, är i dagsläget den enda kvar-
varande enkelspårssträckan i den nord-sydliga godskorridoren mel-
lan grenstationen i Frövi, via Hallsberg och Mjölby och SSB ner till 
Öresundsförbindelsen (Peberholm i Danmark) i söder. Sträckan är begrän-
sad med största tillåtna axeltryck (STAX) 22,5 ton samt till största meter-
vikt för tåg eller tågset (STVM) 6,4 ton. Den största tillåtna hastigheten 
varierar mellan 70-130 km/h fram till Degerön där den på dubbelspåret sö-
derut ökar till 160 km/h. Banans låga geometriska standard i kombination 
med enkelspår och få mötesmöjligheter ger en förhållandevis låg kapacitet. 

Under vissa perioder är efterfrågan större än tillgången på kapacitet vilket 
innebär att:

 ● Vissa tåg leds om andra vägar.

 ● Det uppstår svårigheter att hålla tidtabellerna.

 ● Många tåg inte kan gå vid de tider som är mest fördelaktiga för de som 
får gods transporterat på järnvägen. 

 ● 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. Jakobshyttan – Degerön gäller att den 
har en för godstrafik acceptabel lutningsstandard, maximalt 10-11 promille. 
När det gäller banans standard avseende kurvradier som begränsar den 
tillåtna hastigheten är denna som lägst mellan Jakobshyttan och Godegård 
där en ca 3,5 km lång sträcka med små radier begränsar hastigheten till 
105 km/h. 

Trafik och kapacitet

Persontrafik idag: Hela sträckan Hallsberg-Mjölby trafikeras av Tåg i 
Bergslagens Reginatåg som körs av Tågkompaniet. Mellan Mjölby och 
Motala kör Östgötatrafiken pendeltåg från Norrköping med sina motorvag-
nar (tågtyp X14 och X61). 

Godstrafik idag: Godstrafiken dominerar banan. En stor del av Södra stam-
banans godstrafik går via Mjölby-Hallsberg till Hallsbergs rangerbangård. 
Därifrån 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 godstrafiken. 

Tågtrafiken domineras som sagt av godståg med inslag av viss regional per-
sontrafik. Trafikverket anger i underlaget för sina beräkningar av kapaci-
tetsutnyttjandet 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 i perioder otillräcklig ka-
pacitet vilket medför att godståg mer eller mindre regelmässigt måste ledas 
om via andra banor. Konsekvenserna av detta är betydande effektivitets-
brister och fördyrade transporter. Kapacitetsutnyttjandet 2015 illustrerar 
tydligt detta. Det var högt framförallt på dygnsnivå men även under den 
mest trafikerade 2 h-perioden.  Se figur 4.2.4 och 4.2.5 . 

Söder om Degerön är järnvägen dubbelspårig och har därmed betydligt 
högre kapacitet. Från år 2014 har dock Östgötatrafikens pendeltåg att 
börjat trafikera sträckan Motala – Mjölby (– Norrköping) med ett ökat 
kapacitetsutnyttjande som följd. I Mjölby ansluter Godsstråket genom 
Bergslagen till Södra stambanan i plan, korsande tågrörelser på respektive 
bana i kombination med vändande pendeltåg innebär låsningar mellan 
olika trafiksystem. Detta kan leda till att kapacitetssituationen i Mjölby blir 
mycket ansträngd i framtiden när trafiken ökar i samband med att hela 
sträckan Hallsberg – Mjölby byggts ut till dubbelspår och att Ostlänken 
blir färdigställd.



22

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

Dunsjö–Jakobshyttan

 Jakobshyttan

 Jakobshyttan–Degerön 

Västra stambanan

Godsstråket genom Bergslagen

Skala (A4):1:250 000

0 2 4 6 8 10
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan Figur  4.2.1  . Godsstråket genom Bergslagen

Figur 4.1.2. Detaljplaner för Degerön.

Figur 4.1.1. Detaljplaner för Godegård.



23

Figur 4.2.2. Berggrundskarta. 
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Figur 4.2.3. Jordartskarta. 
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Det höga kapacitetsutnyttjandet mellan Hallsberg och Mjölby gör att 
punktligheten för tåg till och från Hallsberg är låg.

Sträckans enkelspåriga status gör att kapaciteten är kraftigt begränsad. 
Många godståg kan inte ges tillträde till spåren under de tider som är mest 
attraktiva för de som transporterar sitt gods på järnväg, vilket gör järnvä-
gen mindre konkurrenskraftig. Efterfrågan på tåglägen är idag så stor att 
ett flertal tåg tvingas gå omvägen via Katrineholm eller Falköping för att 
alls komma fram under sen eftermiddag och kväll. Denna omväg leder till 
ökade transportkostnader, förlängda transporttider med 1-2 timmar och 
att järnvägens attraktivitet försämras. Antalet tåg som leds om varierar 
över tiden men uppgår till ett tiotal tåg per dygn. 

Någon väsentlig framtida ökning av järnvägstrafiken mellan Hallsberg och 
Mjölby är inte möjlig utan att banans kapacitet och omkörningsmöjlig-
heterna förbättras genom en dubbelspårsutbyggnad. Innan detta sker är 
denna del av Godsstråket att betrakta som en flaskhals som bland annat 
innebär en ökad belastning på andra delar av transportsystemet. En sådan 
situation kan utgöra ett hinder för samhällsutvecklingen och innebär dess-
utom en större miljöbelastning och ökade olycksrisker eftersom såväl rese-
närer som gods då i större utsträckning hänvisas till vägtransporter.

4.2.3 Befintligt vägnät
Väg 1092 
Väg 1092 börjar vid väg 50 strax norr om Motala i Nykyrka och går norr-
ut upp förbi Godegård och övergår sedan till väg 604 strax söder om 
Mariedamm. Vägen är belagd och har en bredd på ca 6.0 m med två körfält. 
Från Nykyrka till strax söder om Godegård är hastighetsgränsen 80 km/h, 
resterande del av vägen är hastighetsgränsen 70 km/h. Längs med hela väg 
1092 finns fastigheter som ansluter till vägen. Inom järnvägskorridoren 
är det främst fastigheterna i Godegård samt en fastighet i Anderstorp som 
berörs. 

Väg 1105 väster om Godegård

Väg 1105 väster om Godegård börjar vid väg 1092 i Godegård och går väs-
terut till Zinkgruvan. Vägen är belagd och har en bredd som varierar mel-
lan ca 4,2 - 5,0 m med två körfält. Hastighetsgränsen är 70 km/h. Längs 
delar av väg 1105 finns fastigheter som ansluter till vägen. 

Väg 1101 genom Godegård
Väg 1101 (Hökavägen) genom Godegård börjar vid väg 1092 i Godegård 
och korsar järnvägen i plankorsning inne i Godegård. 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.  Längs med hela väg 1101 finns fastigheter 
som ansluter till vägen. Inom järnvägskorridoren är det främst fastigheter-
na i Godegård som berörs. Intill förskolan i Godegård finns busshållplats. 

Väg 1102
Väg 1102 börjar vid väg 1092 strax söder om Godegård och korsar järnvä-
gen i plankorsning vid Godegård kyrka, den fortsätter därefter förbi kyr-
kan och ansluter norrut till väg 1101 strax öster om Godegård. Vägen har 

Figur 4.2.4 Kapacitetsutnyttjandet 2015 dygnsnivå. Figur 4.2.5. Kapacitetsutnyttjandet 2015 max 2 h.

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 opti-
malt. På östra sidan av järnvägen löper Godegårdsån och på några platser 
kan järnvägen beröras om åns vattenstånd stiger. Detta gäller t.ex. ett om-
råde strax söder om Godegårds festplats/dansbana. 

4.2.5 Ledningar
Inom utredningskorridoren finns det ett antal el-, tele/opto- och VA-
ledningar. Järnvägen korsas även av en större högspänningsled-
ning. De flesta ledningar är koncentrerade till tätorten i Godegård. 
Vattenförsörjningen till Godegård och Degerön sker via brunnar norr 
om Godegårds samhälle vilka är belägna på östra sidan av korridoren. 
Vattenverket ligger direkt väster om järnvägen i norra delen av Godegård. 
Råvattenledningarna mellan brunnarna och vattenverket är viktiga för vat-
tenförsörjningen i Godegård och Degerön. Samhällets reningsverk är belä-
get på östra sidan av järnvägen i norra Godegård. 

I samband med byggnation av järnvägen kommer ett antal ledningar berö-
ras och omläggning krävs. 

 

ett körfält med vägbredden 3,3 m, den har en grusöveryta och hastig-
hetsgränsen är 70 km/h. Längs delar av väg 1102 finns fastigheter som 
ansluter till vägen. Inom järnvägskorridoren är det främst fastigheterna 
runt kyrkan som berörs. 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. Väg 1096 passerar Degerön cirka 2 kilometer efter kors-
ningen med väg 1092. Västerut 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 varie-
rande vägbredd mellan 3,5-6,5 m med grusöveryta. Hastighetsgränsen 
är 70 km/h för hela väg 1096 förutom en kortare sträcka i Hättorp där 
hastighetsgränsen är 50 km/h.

4.2.4 Ytvatten
Området kring Godegård och söderut kännetecknas till stor del av 
Godegårdsån som omges av sumpskogar och svämplan som översväm-
mas regelbundet. Ån meandrar genom landskapet och tar på så sätt ett 
relativt brett område i anspråk. 

Områden med risk för översvämning
Det finns risk för översvämning vid lågpunkter i terrängen med bristfäl-
lig avvattning samt i områden som ligger nära vattendrag och sjöar där 
nivåerna kan stiga i samband med kraftiga regn och snösmältning. 
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Skog och odling
 ● Inga särskilda mål som berör eller påverkas av infrastrukturprojekt

Människan i miljön
Första delen av åtgärdsförslaget ”Verka för energieffektivare godstran-
sporter och effektiv citylogistik. Särskild hänsyn bör tas vid ruttoptimering 
av farligt gods. Se över möjligheterna att utveckla och använda befintlig 
spårinfrastruktur. Utbilda förare i sparsam körning, öka fyllnadsgraden i 
fordon samt utnyttja den fysiska planering som ett verktyg”, för att minska 
utsläpp av växthusgaser

Ta hänsyn till klimatanpassning i samhällsplaneringen, för att minska kon-
sekvenserna på samhället av klimatförändringar

I rapporten ”Regionala miljömål för Östergötland inom området 
Begränsad klimatpåverkan” finns specifika mål preciserade för länet och 
här nämns de som berör infrastruktursatsningar och –projekt som detta:

 ● Minskade utsläpp av växthusgaser - År 2020 ska utsläppen av 
växthusgaser ha minskat med minst 27 procent jämfört med 1990. 
Målet gäller de verksamheter som inte omfattas av EU:s handel med 
utsläppsrätter, och mäter inte utsläpp utanför länsgränserna orsakade 
av elanvändning eller annan konsumtion. 

 ● Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser behöver minska från 
energianvändning, transporter, jordbruk och övriga källor. Målet 
kommer att följas upp genom den nationella emissionsdatabasen för 
luftutsläpp

 ● Hållbart resande - År 2020 ska persontransporterna ha förändrats 
så att utsläppen av växthusgaser från östgötska personbilar har mins-
kat med minst 20 procent jämfört med 2008. 

 ● För att minska bilismens klimatpåverkan behövs bland annat ny tek-
nik, förändrat beteende och ökat resande med kollektivtrafik och cykel. 
Målet kommer att följas upp med hjälp av körsträckor som rapporteras 
vid bilbesiktningen.

 ● Hållbara godstransporter - År 2020 ska godstransporterna ha för-
ändrats så att utsläppen av växthusgaser från lastbilar har minskat med 
minst 10 procent jämfört med 2008. 

Sparsam körning, ny teknik och överflyttning till andra trafikslag är någ-
ra viktiga åtgärder för att minska utsläppen från godstransporter på väg. 
Målet kommer att följas upp genom den nationella emissionsdatabasen för 
luftutsläpp.

 ● Klimatanpassning - År 2015 ska alla kommuner ha identifierat och 
analyserat de betydande riskerna för ökade extrema väderhändelser 
och deras konsekvenser. Kommunerna ska beakta riskerna i sin fysiska 
planering och ska ha tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av 
befintlig miljö.

4.3 Övergripande miljöförutsättningar
4.3.1 Lagar och förordningar
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna återfinns i 2 kapitlet miljöbalken och är 
grundläggande för den som utför eller planerar att utföra något som påver-
kar eller riskerar att påverka människors hälsa eller miljön. Nedan anges 
de åtta allmänna hänsynsreglerna. I kapitel 8 redovisas Trafikverkets kom-
mentarer till hur respektive hänynsregel den hanteras i projektet.

1§ Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren har bevisbördan för att visa 
att de förpliktelser som följer av 2 kapitlet miljöbalken iakttas.

2§ Kunskapskravet – verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap 
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet.

3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en 
skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

4§ Produktvalsprincipen – verksamhetsutövaren ska välja sådana kemiska 
produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön.

5§ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - verksamhetsutövaren ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till åter-
användning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor 
användas.

6§ Lokaliseringsprincipen - plats ska väljas med hänsyn till att ändamålet 
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön.

7§ Skälighetsregeln - hänsynsreglerna ska tillämpas efter en avvägning 
mellan nytta och kostnader. Nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktig-
hetsmått enligt 2 kapitlet Miljöbalken ska vägas mot kostnaderna. Kraven 
som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt 
orimliga att genomföra. 

8§ Skadeansvaret – den som orsakat en skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet 
som regleras i miljöbalkens 5 kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram 
på vetenskapliga grunder och ange den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan anges de miljökvalitets-
normer som finns för närvarande. I kap 8 redovisas Trafikverkets kom-
mentarer till vilka miljökvalitetsnormer som berörs och hur de olika miljö-
kvalitetsnormerna hanteras i projektet.

 ● Luftkvalitet

 ● Fisk- och musselvatten 

 ● Buller 

 ● Vattenförekomster

4.3.2 Nationella miljömål
De transportpolitiska målen
De transportpolitiska målen hanteras inte i miljökonsekvensbeskrivningen, 
utan behandlas i järnvägsplanens planbeskrivning, till vilken denna MKB 
hör. 

De nationella miljökvalitetsmålen
Det svenska miljömålssystemet är en gemensam plattform för aktörer i 
miljöarbetet. Strukturen i systemet bygger på ett generationsmål som inne-
bär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsopro-
blem utanför Sveriges gränser.

Regering och riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål, som 
anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Till miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar som tydligare de-
finierar vilket miljötillstånd som ska uppnås. Som ett steg på vägen för 
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen finns även etappmål. 
Miljömålen redovisas i faktarutan på nästa sida. 

I kapitel 8.5 görs en bedömning av om projektet bidrar till eller motverkar 
miljömålens uppfyllelse.

4.3.3 Regionala och lokala miljömål
Regionala miljömål
I rapporten ”50 åtgärder för Miljömålen i Östergötland” presenteras vilka 
problem som finns idag med miljön i Östergötland, vilka aspekter av de na-
tionella miljömålen som berörs samt förslag på hur de nationella miljömå-
len ska kunna nås för länet. 

De viktigaste åtgärdsförslagen (regionala miljömålen) som berör infra-
strukturprojekt som detta järnvägsprojekt listas nedan för respektive tema 
i rapporten:

Kust och vatten
 ● Påskynda fastställande och revidering av vattenskyddsområden för att 

säkra den långsiktiga dricksvattentillgången i länet

Växter och djur
 ● Inventera och registrera nyfunna nyckelbiotoper, värdetrakter och 

objekt med höga naturvärden i skogen för att få ett gott underlag för 
naturvårdsåtgärder.

 ● Målet röja och frihugga runt grova ekar och säkerställa föryngring till 
de gamla ekarna, vilket görs för att skapa förbättrade förutsättningar 
för ekar och arter kopplade till ek.

 ● Verka för naturligare vattenregimer i reglerade vattendrag, genom att 
bland annat se över vattendomar, anlägga faunapassager förbi vand-
ringshinder, och genom biotopförbättrande åtgärder som exempelvis 
förbättrade lekplatser för fisk.
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4.3.6 Samhällets klimatmål och krav på klimatanpassning 
Klimatmål i samhället 
Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning i att 
minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. Enligt 
det transportpolitiska målet ska också transportsektorn bidra till det na-
tionella klimatmålet nås. Det är en nödvändighet med tanke på sektorns 
storlek och det faktum att utsläppen av klimatgaser från den inte mins-
kar i tillräcklig takt. Det gäller både i Sverige och internationellt. Till 2030 
ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. Såväl Trafikverket som 
Utredningen för fossilfri fordonstrafik har tolkat detta som en minskning 
av koldioxidutsläppen från vägtrafiken med 80 procent till 2030 jämfört 
med 2010, vilket delvis måste ske genom överflyttning av trafik till järnväg, 
se figur 4.3.3. Till 2050 har regering och riksdag beslutat att Sverige inte 
ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Det innebär att även transport-
sektorn till 2050 behöver minska sina utsläpp till nära noll. 

Möjligheter för transportsektorn att bidra till klimatmål 

De åtgärder och styrmedel som har beslutats fram till i dag är långt ifrån 
tillräckliga för att åstadkomma nödvändiga utsläppsminskningar av kli-
matgaser. Inom till exempel vägtrafiken räcker åtgärderna och styrmedlen 
bara i bästa fall till en svag minskning av utsläppen. 

Bilden ser ut på liknande sätt i andra industriländer. För att åstadkomma 
minskningar i storleksordningen 80 procent till 2030 kommer det inte 
räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar en-
ergi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att krävas en 
förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och infrastruktur, det vill 
säga ett mer transportsnålt samhälle. Den egna bilen behöver få en mins-
kad roll som transportmedel och tillgängligheten behöver i större grad 
lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och 
cykla. Där det är möjligt behöver också inrikesresor och kortare utrikesre-
sor lyftas över från flyg till järnväg. Dessutom behöver logistiken förbättras 
och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstra-
fiken inte ökar. Ett sådant sätt att minska trafikens klimatbelastning bidrar 
också positivt till många andra miljö- och samhällsmål. 

Övergripande potential 

Den största potentialen för att minska transportsektorns energianvändning 
och klimatpåverkan finns i minskade utsläpp från personbilar. Till viss del 
kan det ske genom energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. 
Men det finns också stor potential i förändrad samhällsplanering och i att 
resor görs till fots, med cykel och med kollektivtrafik i stället för med per-
sonbil. Per trafikslag har sjöfart och lastbil ungefär lika stor potential när 
det gäller energieffektivisering medan potentialen i förnybar energi sanno-
likt är större för lastbil, i alla fall fram till 2030. Räknar man in klimatbe-
lastningen från andra växthusgaser än koldioxid är potentialen ungefär lika 
stor för luftfart (in och utrikes) som för lastbilar. 

Järnvägen och sjöfarten kan bidra till att minska transportsektorns ener-
gianvändning och klimatpåverkan genom att ta hand om godstransporter 
som flyttas över från väg och järnväg. Järnvägen kan också ta över vissa 
resor och transporter från flyg. Stor potential finns också i energieffektivi-
sering av infrastrukturhållningen ur ett livscykelperspektiv.

Arbetet behöver intensifieras för att minska samhällets sårbarhet för 
ett klimat i förändring, och offentligheten har en särskilt viktig roll. 
Målet kommer att följas upp bland annat genom den granskning som 
Länsstyrelsen gör av kommunernas översiktsplaner.

Lokala miljömål
Kommunens övergripande strategi för att genomföra de nationella mil-
jömålen kan sammanfattas i tre insatsområden med koppling till klimat, 
miljö och natur. Behovsanalysen baseras på kommunen som geografiskt 
område och åtgärdsförslagen riktas till alla boende och verksamma inom 
kommunen.

 ● Ett klimatsmart Motala kommun – här berörs minskat resande 
och transporter med fossilberoende fordon

 ● Rent och resurssnålt med råvaror i kretslopp – berörs inte di-
rekt av infrastrukturprojekt, men indirekt genom hantering av råvaror i 
form av jord, grus och berg och hur dessa nyttjas/återanvänds i projek-
tet

 ● Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – här berörs hänsyn 
i nyttjandet av mark och vatten långsiktigt och därmed permanent 
påverkan på sådana i infrastrukturprojekt

4.3.4 Trafikverkets miljöpolicy
Trafikverket har tagit fram en miljöpolicy som innebär att Trafikverket ska 
leda en utveckling där transportsystemets negativa påverkan på miljö och 
hälsa minskar, samtidigt som förutsättningarna för resor och transporter 
förbättras.

Trafikverket ska bland annat planera, bygga och förvalta transportsystemet 
på ett miljöanpassat sätt samt kommunicera hur beslut påverkar miljön 
och de överväganden som gjorts. 

Trafikverket ska också verka för att samhällets miljömål inom områdena 
klimat, hälsa och landskap nås genom att vidta åtgärder för följande:

 ● Ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan.

 ● Minskade luftföroreningar, buller och minskad användning av farliga 
ämnen.

 ● Att bibehålla och stärka natur- och kulturvärden.

4.3.5 Projektspecifika miljömål
Redovisning av uppfyllande av projektets miljömål presenteras i MKB ka-
pitel 8.5. 

Projektet har satt upp ett övergripande mål avseende miljö, vilket gäller 
Godegårdsån som är den viktigaste naturmiljön som berör stora delar av 
projektet. 

 ● Genom olika åtgärder som föreslås ska naturmiljön i och kring Gode-
gårdsån förbättras jämfört med nuläget. 
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Figur 4.3.1. Sammanfattning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Figur 4.3.2. Koppling mellan nationella miljökvalitetsmål och fokusområden för regionalt klimatarbete. 



29

Krav på klimatanpassning
Projektet ska förutom att uppfylla de transportpolitiska klimatmålen också 
säkerställa att frågan om klimatsäkring hanteras på ett strukturerat och 
fortlöpande sätt.

Parallellt med förebyggande insatser för att minska klimatpåverkan är det 
viktigt att integrera ett förebyggande klimatanpassningsarbete i den fysiska 
planeringen för bebyggelse och infrastruktur. Behovet av att planera för 
klimatanpassningsåtgärder är stort och därför bör även klimatanpassning 
redovisas i planer (Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhål-
len klimat- och energipolitik – Klimat S 139).

Sveriges nationella strategi avser skydd av samhällsviktig verksamhet, vil-
ket bl.a. innefattar de funktioner som viktig nationell transportinfrastruk-
tur, s.k. kritisk infrastruktur utgör. Det övergripande målet med strategin 
är ett samhälle med god förmåga att motstå och återhämta sig från allvar-
liga störningar i samhällsviktig verksamhet. Strategin är en del av Sveriges 
krisberedskap och ska bidra till att minska risker, sårbarheter och konse-
kvenser av allvarliga händelser i samhället. (Ett fungerande samhälle i en 
föränderlig värld Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, 
MSB)

I kapitel 6.3 beskrivs hur arbetet med att systematiskt bedöma och redovi-
sa effekten av infrastrukturhållningens klimatpåverkan och energianvänd-
ning under ett livscykelperspektiv i planläggningsprocessen går till. Även 
uppföljning av klimatpåverkan görs i kap 6.3 

Figur 4.3.3. Miljövinst vid överflyttning av transporter från väg till järnväg. 
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5. MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Landskapets värden
5.1.1 Landskapsbild
Med landskapsbild menas landskapets fysiska förutsättningar och männis-
kans tolkning av dessa. Landskapsbilden är starkt kopplad till både nutida 
och kulturhistorisk markanvändning och till naturvärden i form av natur-
typer, topografi och markegenskaper.

Landskapet kan ses som en sammanfattning av alla komponenter i land-
skapet, såväl fysiska som upplevda. Landskapsbilden är ofta starkt identi-
tetsskapande, både för boende och för de som är tillfälliga besökare.

Bedömningsskala
Högt landskapsbildsvärde – Området har särskilt goda visuella kva-
liteter som är ovanliga i regionen samt är ett område där landskap och be-
byggelse tillsammans ger ett särskilt gott eller unikt totalintryck. 

Måttligt landskapsbildsvärde – Området har visuella kvaliteter som 
är typiska/representativa för regionen, är ett område där landskap och be-
byggelse tillsammans ger ett bra totalintryck. Området har goda visuella 
kvaliteter och ger ett gott totalintryck. 

Litet landskapsbildsvärde – Området har små visuella kvaliteter, är 
ett område där landskap och bebyggelse ger ett mindre bra totalintryck. 

Värden landskapsbild
Landskapet karaktäriseras av spår från inlandsisens avsmältning.  I de 
norra delarna, från länsgränsen och söderut till Godegård, finns ett skogs-
beklätt sprickdalslandskap med åsbildningar och gölar. I Godegård breder 
böljande slätter ut sig. Söder om Godegård fram till Degerön tar barrsko-
gar över och marken är flack. 

Utredningsområdet kan delas in i olika landskapskaraktärer vilka påverkas 
olika av planerad anläggning. Mellan Jakobshyttan och Degerön kan land-
skapet kategoriseras i tre olika landskapskaraktärer: ”kuperat sprickdals-
landskap med sjöar och skogsmark”, ”öppet böljande slättlandskap” samt 

”småkuperat moränlandskap med skogar”. Till det tillkommer orterna 
Godegård och Degerön.

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. Dalen är bre-
dare norr om Anderstorp och smalnar av mot Godegård. Gölarna ligger på 
led längs ån. Landskapet är klätt med barrskog, gran är det dominerande 
trädslaget. Längs sträckan finns stråk med sandiga jordarter där tallskogar 
breder ut sig. Området innehåller dels sandiga jordarter, dels moränmar-
ker och berg i dagen. Skogen utgörs till största del av produktionsskog och 
genomkorsas av skogsvägar. I vissa områden är landskapet väldigt kuperat. 
I lågområden finns sumpmarker och sumpskogar. 

Järnvägen följer det kuperade skogslandskapet i nord-sydlig riktning längs 
gölarna och vattendraget. I närheten av järnvägen slingrar väg 1092. Från 
både järnvägen och vägen finns utblickar över några av gölarna. Enstaka 
torp och hus finns utspridda längs sträckan. Flera av dessa ligger nära 
gölarna.  

Den omväxlande topografin och landskapsformerna samt variationen mel-
lan skog och vatten ger en småskalig karaktär. Den varierande topografin 
och växlande vegetationen skapar en hög grad av komplexitet. 

Inom sträckan finns en värdekoncentration kring de relativt opåverkade 
sjöarna Fiskgölen, Långgölen och Anderstorpagölen. Utblickarna över 
sjöarna är värdefulla, både för friluftsutövare, boende i området och för-
bipasserande. Sjöarna i kombination med omgivande skogklädda berg 
och utblickarna från omgivande vägar gör att detta område är klassat 
med högt landskapsbildsvärde. Landskapsbilden vid sjöarna Svartgölen, 
Dammen och Unnagölen påverkas av befintlig järnväg och bedöms ha 
måttligt landskapsbildsvärde. Det kuperade skogslandskapet med åsbild-
ningar och dödisgropar som bildat sjöar har som helhet ett måttligt - högt 
landskapsbildsvärde. 

Öppet böljande slättlandskap
Kring Godegårds samhälle och Godegårds kyrka breder böljande, små-
skaliga odlingsmarker och betesmarker ut sig i nord-sydlig riktning. 
Odlingsmarkerna skapar utblickar i landskapet. 

Godegårdsån meandrar sig fram genom odlingsmarkerna. Ån döljs på fler-
talet ställen av lövskogar och lövsumpskogar som avskärmar vattnet mot 
odlingslandskapet. 

Det öppna landskapet korsas av mindre vägar samt väg 1092 som leder i 
nord-sydlig riktning. Spridda gårdar ligger i anslutning till odlingsmar-
kerna.  Även befintligt järnvägsspår ligger i utkanten av odlingsmarker. 
Landskapet har en relativt hög komplexitet som består av förekomst 
av gårdar, infrastrukturnät, odlingsmarker och vegetation. Ett tydligt 
landmärke i området är Godegårds kyrktorn som ligger i Godegårds 
kulturlandskap. 

Figur 5.1.1. Kuperat sprickdalslandskap med sjöar och skogsmark. Figur 5.1.2. Kring Godegårds samhälle och Godegårds kyrka breder böljande betesmarker ut sig. Figur 5.1.3. Söder om Godegård breder trivial barrskog ut sig.
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Detta öppna slättlandskap innehåller områden med höga och måttliga 
landskapsbildsvärden.  Här finns flera kulturhistoriskt viktiga miljöer, 
bland annat Godegårds kyrka, Hälla gård och Godegårds säteri. Godegårds 
kyrktorn är ett karaktäristiskt landmärke som bidrar till orienterbarheten i 
landskapet. Odlingsmarkerna, de spridda gårdarna, stenrösen, hagmarker 
och den meandrande Godegårdsån är viktiga i landskapet. Landskapet be-
döms som helhet ha stora landskapsbildsvärden.

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 
produktionsskog. Området klassas som litet landskapsbildsvärde. I söder 
avslutas järnvägskorridoren med bebyggelsen i Degerön som ligger paral-
lellt med järnvägsspåret. 

Godegårds samhälle
Godegårds samhälle ligger i norra delen av Godegård. Det är ett mindre 
stationssamhälle med karaktär av villabebyggelse, uppväxt intill järnvä-
gen men som förlorat kopplingen till järnvägen sedan stationen lagts ned. 
Bebyggelsen består främst av villor byggda mellan 1920-tal och 1980-tal. 
Genom samhället går väg 1105, Hökavägen (väg 1101) och järnvägen, som 
utgör en kraftig fysisk barriär. Idag är stationshuset rivet men banarbetar-
bostäder, bangård och lastkaj finns kvar. 

Kring Hökavägen finns ett glest centrum med service i form av matbutik, 
servicehem, skola, förskola och bensinmack. En stor solitär ek vid järnvä-
gen och Hökavägen är ett viktigt landmärke i Godegård. Ungefär 200 per-
soner bor i samhället. 

Orten omges i norr och öster av barrskog. I öster meandrar Godegårdsån, 
som är inte synlig från samhället, och därbakom Godegårds säteri med 
byggnader från 1700-talet, en engelsk park och omgivande hagmarker. 
I söder angränsar bebyggelsen mot öppna åkrar. Där finns också fest-
plats och idrottsplatsen De Geer-vallen och ca 2 km söder om samhället 
Godegårds kyrka och kyrkogård. Väster om samhället ligger Krassbäcks 
friluftsområde. 

Godegårds samhälle klassas med litet landskapsbildsvärde. De äldre bygg-
naderna och dess närmiljöer såsom Godegårds kyrka och Godegårds säteri 
klassas med högt landskapsbildsvärde. 

Degeröns ort
I Degerön finns villabebyggelse på ömse sidor om järnvägsspåret. 
Samhället växte fram efter att järnvägen anlades i slutet av 1800-talet. Idag 
är stationshuset rivet. Öster om järnvägen finns moderna villor från 1960 

– 1970-tal. På västra sidan finns en blandad bebyggelse från 1900-talets 
början. Centrala Degerön domineras idag av den gångbro som leder över 
järnvägsspåret och bullerplanken på ömse sidor av spåret. Orten bedöms 
ha ett litet landskapsbildsvärde. 

Figur 5.1.4. Godegårds samhälle

Figur 5.1.5. Gångbron över järnvägsspåret dominerar vyn i Degerön. 

5.1.2 Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet som 
berättar om de historiska skeenden och processer som lett fram till dagens 
landskap. Människors livsmönster under olika tider kan följas i landska-
pets fysiska strukturer, samband och rörelsemönster. Det kan gälla allt 
från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över 
allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 

Bedömningsskala

Högt kulturmiljövärde – miljön innehåller värdebärande karaktärs-
drag, samband och strukturer som är avgörande för att avläsa miljön histo-
ria och utveckling. Karaktärerna kan ingå i sammansatta miljöer eller utgö-
ra särskilt betydelsebärande enskilda objekt, där de historiska sambanden 
är otydliga eller brutna.

Måttligt kulturmiljövärde – miljön innehåller värdebärande karak-
tärsdrag, samband och strukturer som är viktiga för att avläsa miljön his-
toria och utveckling. Karaktärerna kan ingå i sammansatta miljöer eller 
utgöra betydelsebärande enskilda objekt, där de historiska sambanden är 
otydliga eller brutna.

Litet kulturmiljövärde – miljön innehåller värdebärande karaktärs-
drag, samband och strukturer som bidrar till möjligheten att avläsa miljöns 
historia och utveckling. Karaktärerna kan ingå i sammansatta miljöer eller 
utgöra betydelsebärande enskilda objekt, där de historiska sambanden är 
otydliga eller brutna.

Värden kulturmiljö
Riksintresset Godegårds säteri

Öster om Godegårds samhälle ligger Godegårds säteri som har så höga 
värden att det har utpekats som riksintresse för kulturmiljövård (Godegård 
E12, Herrgårdsmiljö och bruksmiljö med välbevarat byggnadstillstånd). 
Säteriet är ett gammalt järnbruk från 1700-talet med bevarad bebyggelse 
såsom inspektorsbostad, arbetarbostäder och ekonomibyggnader mm. I 
miljön ingår även en engelsk park från 1700-talet, kvarndamm, grova träd 
och hävdade betesmarker. Miljön kring Godegårds säteri och Godegårds 
kyrka utgörs av ett öppet kulturlandskap med odlingsmarker, slingrande 
vägar, Godegårdsån och spridda gårdar. 

Byggnadsbeståndet vid Godegård har kommit till mellan 1600- och 
1800-talen och är byggnadsminnen (Motala Torshyttan 1:16, Godegårds sä-
teri). Huvudbyggnad är från 1725 med två något yngre. Även bruksbebyg-
gelsen såsom magasin, stålugnar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder 
är byggnadsminne. 

Godegård hör till de äldsta järnbruken i Östergötlands bergslag och är 
från medeltiden. 1643 förvärvade adelsmannen Louis de Geer stora delar 
av socknen från kronan och bildade Godegårds säteri och två stångjärns-
hammare och masugn anlades. Godegårds storhetstid inföll vid mitten 
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Figur 5.1.6. Förutsättningskarta Landskapskaraktärer. 
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Figur 5.1.7. Förutsättningskarta för landskapsbild. Landskapsrum och landmärken. 
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av 1700-talet då Godegård svarade för den största järntillverkningen i 
Östergötland med spiksmide som specialitet. Järnframställning pågick på 
Godegård fram till 1896. 

Sprickdalslandskapet

Utredningskorridorens norra del utgörs av ett sprickdalslandskap med hu-
vudsaklig nord-sydlig riktning. I det skogsbeväxta området ligger i de läg-
sta delarna av sprickdalen små gölar vilka binds samman av Godegårdsån. 
Skogsområdet har varit av stor betydelse som resursområde i järnfram-
ställningen och i området har en omfattande kolningsverksamhet ut-
förts. De mängder av skogsbrukslämningar och kolningsanläggningar 
som påträffats särskilt i den norra delen av utredningskorridoren vittnar 
om att många varit sysselsatta i arbetet, och områdets spridda gårds- och 
torpbebyggelsen kan sammankopplas med den intensiva förädlingen av 
skogsråvara som utförts. Bostadshusen är idag väl omhändertagna och lig-
ger i natursköna lägen. 

Sprickdalslandskapets kulturmiljö innehåller beståndsdelar vilka bedöms 
utgöra måttliga kulturmiljövärden som är betydelsefulla för kulturmiljöns 
tidsdjup och läsbarhet.

Identifierade värdebärande karaktärsdragen för kulturmiljö: 

•	 Den spridda torp- och gårdsbebyggelsen och dess tillhörande jord-
bruksmarker. 

•	 Områdets slingrande vägar samt den rika förekomsten av skogs-
brukslämningar vilka har varit förutsättningen för brukets vidare-
förädling av järn. 

•	 De synliga spåren i landskapet berättar om den flerhundraåriga järn-
bruksverksamheten som bedrivits och om människornas levnads-
villkor. 

Odlingsslätten 

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 vilket ger en miljö med ett stort tidsdjup. Här finns de äldsta spå-
ren på förhistorisk bosättning och området befäster sin centrala funktion 
genom att kyrkan etableras omgiven av ensamgårdar under medeltid. Vid 
samma tidpunkt inleds områdets järnbruksverksamhet. Bergsbruket har 
sedan medeltiden varit av stor betydelse för bygden. Redan på 1400-ta-
let fanns det en hytta i Godegård som, efter en nedgång under 1500- och 
1600-talen, hade sin storhetstid under 1700-talet och drevs fram till 1896. 

Den öppna svagt böljande dalgången är delvis storskaligt brukad. 
Stommen i dagens vägnät utgörs av väg 1092 som löper i nord-sydlig 
sträckning väster om utredningskorridoren. Det småskaliga vägnätet inom 
området består av ålderdomliga vägar vilka utgår från huvudvägen och 
binder samman områdets gårdsbebyggelse. En historiskt betydelsefull 
vägförbindelse är väg 1101 som utgör entré till Godegårds herrgård och 
bruksmiljö. Bruksmiljön och dess omgivande bebyggelse uppbär så höga 

Figur 5.1.8. Bebyggelsen invid järnvägen i Degerön

Figur 5.1.9. Kolare invid en mila någonstans i Godegård. Bilden avfotograferad från informationstavlan invid affären i Godegård. Fotograf okänd. 



35

kulturhistoriska värden att det är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Ytterligare en värdefull historisk vägsträckning är den nuvarande väg 1102 
som sammanbinder herrgårdsmiljön med den medeltida kyrkan och som 
avslutas vid Hälla gård. Miljön med Godegårdskyrka och Hälla gård har 
även den höga kulturhistoriska värden och är en regional och kommunal 
kulturmiljö. Odlingsslätten uppvisar genom en mångfald av kulturmiljöer 
en hög läsbarhet.

Godegårds stationssamhälle i den norra delen av slätten, uppvisar spår 
som minner om stationssamhällets begynnelse och byggnader från tiden 
för järnvägens etablering liksom banvaktarstugan är av vikt för kulturmil-
jöns läsbarhet. 

Odlingsslättens kulturmiljövärden är höga.

Identifierade värdebärande karaktärsdragen för kulturmiljö: 

•	 Det öppna sammanhängande odlingslandskapet. 

•	 Det ålderdomliga vägnätet som sammanbinder gårdarna. 

•	 Godegårds medeltida kyrka tillsammans med Hälla gård och övrig 
bebyggelse i slättlandskapet. 

•	 Godegårds järnbruk med lång kontinuitet, bevarad bebyggelse, ek-
backar och herrgårdslandskap.

•	 Stationssamhället och den bevarade banvaktarstugan invid järnvä-
gen

Figur 5.1.12. Hälla gård och Godegårds kyrka binds samman av en mycket gammal 
väg.

Figur 5.1.13. Banvaktarstuga intill och omedelbart väster om det befintliga järnvägsspåret.Figur 5.1.11. Godegårds herrgård och bruksmiljö har ett välbevarat byggnadsbestånd och är 
av riksintresse.

Figur 5.1.10. Odlingslandskapet i Godegård. Till vänster i bild skymtar Godegårds stationssamhälle.
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Moränbackslandskapet

Historiskt har området varit av stor betydelse. För att försörja befolkning-
en var jordbruk och spannmålsproduktion en avgörande faktor i bygden 
och i landskapet finns ytor i form av odlingslämningar vilka visar att de un-
der kortare eller längre period röjts och odlats. 

Eftersom landskapsavsnittet i hög grad utgörs av skogsmark är den kultur-
historiska läsbarheten låg. Utredningsområdet saknar inom detta avsnitt 
bebyggelse undantaget kring Degerön där den ligger tätt och i omedelbar 
anslutning till järnväg. Uppbyggnaden av stationssamhället går fortfaran-
de att läsa trots de ingrepp såsom gångbro över järnvägen och bullerplank 
längs järnvägen som har uppförts. 

Moränbackslanskapets innehåller låga till måttliga kulturmiljövärden.

Identifierade värdebärande karaktärsdragen för kulturmiljö: 

•	 De agrara spåren i landskapet 

•	 Stationssamhällets kvarvarande byggnader.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning (etapp 1) utfördes inom planerad järnvägskor-
ridor 2015. Inom korridoren påträffades ett stort antal lämningar vilka 
flertalet vittnar om bygdens långa järnbrukshistoria i form av skogsbruks-
lämningar samt spår av åkerbruk i utmarksområden. Av de år 2015 identi-
fierade lämningar, bedömdes ett antal ha status som fornlämningar vilket 
innebär att de är skyddade enligt kulturmiljölagen. Utöver de fornläm-
ningar som sedan tidigare var kända såsom exempelvis 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 lägenhetsbebyg-
gelse (Raä 302) vara fornlämningar. Samtliga fornlämningar ligger inom 
Godegårds socken. Under 2017 har närmare studier av de påträffade läm-
ningarna utförts i form av fortsatt arkeologisk utredning etapp 2, vilken 
beräknas vara klar vid årsskiftet 2017/2018.

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

Byggnader

En kulturhistorisk byggnadsinventering med syftet att kartlägga och do-
kumentera byggnader har utförts inom området för den planerade järnvä-
gen. Inventeringen inkluderar bebyggelsen i eller i anslutning till planerad 
järnväg. Byggnadsinventeringen redovisas i sin helhet som bilaga i den för 
projektet framtagna PM Kulturarvsanalys.

Bedömning värden
Inom det aktuella området har tre karaktärsområden identifierats; 
Sprickdalslandskapet, Odlingsslätten samt Moränbackslandskapet. 

Inom karaktärsområdet sprickdalslandskapet i den norra delen utgörs de 
värdebärande karaktärsdragen av en spridd gårds- och torpbebyggelse och 

dess tillhörande odlingsmarker. Områdets slingrande vägnät samt den rika 
förekomsten av skogsbrukslämningar vilka varit en förutsättning för bru-
kets vidareförädling av järn. 

Inom det mellersta karaktärsområdet odlingsslätten utgörs de värdebä-
rande karaktärsdragen av det öppna och sammanhängande odlingsland-
skapet med bevarade kulturhistoriska vägstråk och platser. Det ålderdom-
liga vägnätet sammanbinder gårdarna i området. Av särskilt värde är väg 
1101 som under mycket lång tid utgjort entrén till brukets huvudbyggnad 
och väg 1102 som sammanbinder bebyggelsemiljön i Godegårds bruk med 
Godegårds kyrka samt med Hälla gård. Godegårds sockenkyrka och dess 
placering mitt i bygden omgiven av byar uppvisar en medeltida bevarad 
bebyggelsestruktur.

Längst i söder ligger karaktärsområdet moränbackslandskapet och här ut-
görs de värdebärande karaktärsdragen av områdets agrarhistoriska spår 
samt av stationssamhällets kvarvarande byggnader.

5.1.3 Naturmiljö
Med naturmiljö avses växter, djur och andra levande organismer, deras 
livsmiljö, samt deras ekologiska funktion och samband. Naturmiljö hand-
lar inte bara om orörda grönområden, utan även miljöer som skapats av 
människan kan räknas in i begreppet naturmiljö, såsom åkrar, planterad 
skog och parker.

Bevarandet av naturmiljöer är en förutsättning för den biologiska mång-
fald som är grunden för biologisk utveckling och ekologisk balans. Vi 
människor lever av naturen och dess produkter och tjänster, t.ex. polline-
ring och luft- och vattenrening. Naturen ger estetiska värden och är viktig 
för vår rekreation. 

Bedömningsskala
Högt naturmiljövärde - Områden av högt värde för den biologiska 
mångfalden är av nationell landskapsekologisk betydelse. Området har 
stora förutsättningar för naturvärden och har natur- och vegetationstyper 
som är ovanliga nationellt. Vidare har området nationellt sett stor art-
mångfald. Områden med naturvärdesklass 1 och 2 enligt Standardiserad 
Naturvärdesinventering har högt värde.

Måttligt naturmiljövärde - Områden av måttligt värde för den biolo-
giska mångfalden har sammanhängande områden med orörd karaktär och 
är av regional landskapsekologisk betydelse. Området har i viss omfattning 
förutsättningar för naturvärden, natur- och vegetationstyper som är ovan-
liga i regionen och har för regionen stor mångfald. Områden med naturvär-
desklass 3 och 4 enligt Standardiserad Naturvärdesinventering har mått-
ligt värde.

Lågt naturmiljövärde - Områden av lågt värde för den biologiska 
mångfalden är av ordinär/lokal landskapsekologisk betydelse och har en-
dast i liten omfattning förutsättningar för naturvärden. Art- och individ-
mångfald är representativ för regionen. 

Figur 5.1.14. Godegårdsån söder om Kärleksstigen, sydost om Godegård

Figur 5.1.15. Godegårdsån vid befintlig järnvägsbro norr om Godegård
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Figur 5.1.16. Områden och objekt som är av intresse för kulturmiljön.
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Km Namn Beskrivning

234+600 Stenbäcken Vattendrag som avvattnar ett större område väster om järnvägen. Rinner ihop med biflöde och 
vidare till Fiskgölen öster om järnvägen.

236+820 Ej namngivet vattendrag Vattendrag som rinner från Krokgölen väster om järnvägen till Pinggölen öster om järnvägen. 
Avvattnar områden väster om järnvägen samt järnvägsdiken.

243+730 Ej namngivet vattendrag Vattendrag som rinner från väster mot befintlig järnväg. Kulverterat under järnväg samt öster om 
denna. Ansluter till Godegårdsån.

244+920 Bäck från Änghult/Bäcketorp 
NW651022-146141

Vattendrag som rinner från Axhultasjön väster om järnväg, korsar järnvägen och rinner ut i 
Godegårdsån öster om järnväg.

245+530
Bäck från Frälserödja/
Klastorp 
NW650853-146007

Vattendrag som rinner från bl.a. Svartgölen i väster, korsar järnvägen och rinner ut i Godegårdsån 
öster om järnväg. Ingår i markavvattningsföretag Rödja Folkhult mfl 1921.

Tabell 5.1.1. Mindre vattendrag som korsas av planerad järnväg längs sträckan Jakobshyttan-Degerön.

Namn ID Statusklassning Förslag till miljökvalitetsnorm

Ekologisk status Kemisk ytvatten-status Ekologisk status Kemisk ytvatten-status

Godegårdsån SE651724-146292 Måttlig Uppnår ej god God status 2021 God*

Hättorpsån (Godegård) SE651520-146007 Måttlig Uppnår ej god God status 2021 God**

Hättorpsån SE650847-146550 Otillfredsställande Uppnår ej god God status 2021 God*

* undantag för kvicksilver och bromerad 
difenyleter

** undantag för kvicksilver och bromerad 
difenyleter, tidsfrist till 2021 för bly

Tabell 5.1.2. Berörda vattenförekomster enligt VISS samt tillhörande miljökvalitetsnormer.

Värden Naturmiljö 
Översiktlig beskrivning av områdets naturvärden

Landskapet i anslutning till den aktuella järnvägssträckan består till största 
delen av skogsmark, där den dominerande markanvändningen är skogs-
bruk. Markerna är hårt brukade och skogarna är över stora delar av land-
skapet likåldriga monokulturer av gran eller tall. Ställvis, i anslutning till 
hävdade eller tidigare hävdade marker, finns områden med ädellövskog, 
men tallskogen dominerar. I låglänta områden hittas sumpigare skogar, 
framförallt runt vattendrag som regelbundet svämmas över. Bäver finns 
etablerad i vattendragen kring planområdet och de stora arealerna sam-
manhängande skog ger goda förutsättningar för älg och rådjur.

Naturlandskapet vid planområdet har i huvudsak tre karaktärsområden:

•	 det kuperade sprickdalslandskapet med sjöar och skogsmark, från 
Jakobshyttan till Godegård

•	 odlingslandskapet på Godegårdsslätten, söder om Godegårds sam-
hälle

•	 det skogsbeklädda, småkuperade moränlandskapet i planområdets 
södra del.

Genom alla tre karaktärsområden rinner Godegårdsån i nord-sydlig rikt-
ning. Nedan följer en översiktlig beskrivning av de tre karaktärsområdena 
och Godegårdsåns vattensystem.

Sprickdalslandskapet 

Sprickdalslandskapet i norra delen präglas av skogsmark och sjösystem. 
Stora delar av skogen är hårt brukad och fragmenterad av järnväg och vä-
gar. Barrskog med blåbärsris i fältskiktet är den dominerande vegetations-
typen. Skogen är generellt likåldrig inom respektive skifte, med allt från 
nyligen kalhuggna ytor till äldre bestånd. Området är intressant ur geolo-
gisk synvinkel med formationer som åsar och dödisgropar.

Insprängt i skogsmiljön finns rester av gamla torpmiljöer. I dess närom-
råde syns spår i form av trädgårdsväxter och hävdgynnade växter längs de 
smala vägkanterna. Vid utförd naturvärdesinventering (se vidare nedan) 
observerades bland annat hagtorn, spireabuskar och rosenhallon vid väg-
kanterna. Enstaka äldre träd finns också kvar i området, bland annat gamla 
aspar. 

Sjöarna utgör ett sammanhängande vattensystem där vattnet fungerar som 
transportled för olika organismer och på flera ställen finns översvämnings-
marker där succession av död ved skapas. I sjösystemet finns häcknings-
möjligheter för olika fåglar knutna till sjöar och våtmarker. I anslutning till 
sjöarna finns även skogar med naturvärden.

Godegårdsslätten

Söder om sprickdalslandskapet, med en start kring Godegårds samhäl-
le, finns ett småskaligt odlingslandskap insprängt i skogslandskapet. Här 

finns främst brukad åkermark, men även en del ängs- och hagmark och 
spridd gårdsbebyggelse. Den öppna jordbruksmarken följer Godegårdsåns 
dalgång, och längs åstränderna växer lövskog (främst al och björk) som är 
relativt orörd. 

I jordbrukslandskapets kantzoner finns goda förutsättningar för ökad artri-
kedom. Här möts skogs- och jordbruksarterna, skydd för boplatser skapas 
liksom mer föda för insekter, fåglar och smådjur. Dessutom skapas korri-
dorer för småvilt. Småbiotoper, som exempelvis åkerholmar och alléer, bi-
drar också till ökad artrikedom i jordbrukslandskapet. 

Moränlandskapet

Kring den sydligaste delen av planområdet finns skogsbevuxen mo-
ränmark. Området är relativt flackt och domineras av homogen barr-
skog. Naturvärden är främst kopplade till enstaka vattendrag som korsar 
järnvägen.

Vattendrag

Sträckan mellan Jakobshyttan och Godegård präglas till stor del av det vat-
tensystem som finns i dalgången. Det är ett stort antal gölar, våtmarker och 
vattendrag i dalgången. Dominerande är Godegårdsån som följer järnvä-
gen tätt i stort sett hela sträckningen från Jakobshyttan till Godegård, med 
början på östra sidan. Ån sammanbinder ett antal mindre gölar och våt-
marker. Söder om Anderstorp passerar ån den befintliga järnvägen och 
ligger på järnvägens västra sida fram till Godegård. Den nya järnvägsdrag-
ningen är här lokaliserad öster om befintlig järnväg, dvs längre från vat-
tensystemet. Området kring Godegårdsån kännetecknas av våtmarksområ-
den som periodvis översvämmas. Se karta i figur 5.1.17. samt fotografier på 
Godegårdsån i figur 5.1.14. och 5.1.15.

I Godegård ansluter Hättorpsån och strax efter sammanflödet korsar 
Godegårdsån järnvägen en andra gång. I detta område ansluter det nya 
järnvägsspåret till läget för befintlig järnväg. Vattendraget breddar ut 
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Figur 5.1.17. Karta med ytvatten samt markavvattningsföretag och översvämningsområden.



40

Figur 5.1.18. Områden och objekt som är av intresse för naturmiljön.
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Tabell 5.1.4 Antal naturvärdesklassade objekt.

Naturvärdesklass Antal naturvärdesobjekt
Naturvärdesklass 1 
Högsta naturvärde

2

Naturvärdesklass 2 
Högt naturvärde

8

Naturvärdesklass 3 
Påtagligt naturvärde

12

Naturvärdesklass 4 
Visst naturvärde

13

nedströms den befintliga järnvägsbron och nordost om bron finns en av-
snörpt meanderbåge som tidigare utgjort en del av Godegårdsån. Söder om 
Godegårds kyrka rinner ån österut och följer sedan järnvägen söderut med 
ett avstånd på ett hundratal meter från järnvägen ned mot De Geersfors. 
Vid De Geersfors byter Godegårdsån namn till De Geersforsån. 

Medelvattenföringen i Godegårdsån uppgår till omkring 0,2 m3/s i höjd 
med Svartgölen i den norra delen, omkring 0,4 m3/s efter sammanflödet 
med Hättorpsån strax norr om Godegårds samhälle och omkring 0,6 m3/s i 
anslutning till Godegårds kyrka. 

En naturinventering av Godegårdsån utfördes 2006 (ej enligt standardi-
serad metod för naturvärdesinventering), (Calluna, 2006), där utvalda 
lokaler/platser inventerades. Inventeringen indikerade att Godegårdsåns 
vattensystem har god vattenkvalitet med låg organisk belastning och klart 
vatten. Vidare bedömdes att det fanns bäver i vattendraget och att det 
fanns goda förutsättningar för en mycket rik bottenfauna. Vid provtagning 
av bottenfauna påträffades ett flertal arter som indikerar rent vatten och 
låg organisk belastning. Vid elfiske utfört 1995 påträffades elritsa, gädda, 
lake och nejonöga i Godegårdsån. Vissa lokaler i ån bedömdes ha mycket 
höga naturvärden, där sträckor med naturlig meandring och sträckor i an-
slutning till sumpskogsmiljöer bedömdes som mest skyddsvärda (Calluna, 
2006). 

Det finns även ett antal mindre vattendrag i dalgången varav 5 stycken be-
rörs av den planerade järnvägen, se tabell 5.1.1 samt figur 5.1.17.

Utöver vattendrag markerade på karta finns längs sträckan genom 
Sprickdalen ett antal mindre bäckar samt rinnvägar som endast är vatten-
förande vid nederbörd. Dessa rinner från höjdområdena i öster och ned 
mot Godegårdsåns sjösystem i dalgången. 

Flera markavvattningsföretag finns i närheten av järnvägen längs den 
södra delen av sträckan där järnvägen går genom jordbruksmark. Inom 
ett av markavvattnings-företagen, Rödja Folkhult m.fl. 1921, ingår ett dike 
som korsas av järnvägen, se figur 5.1.17. Övriga markavvattningsföretag 
berörs inte direkt av järnvägen utan ligger uppströms eller nedströms 
järnvägsanläggningen.

Våtmarker

Våtmarksområden finns främst vid Godegårdsån samt gölarna i dal-
gången, men det finns även några friliggande våtmarker, se figur 5.1.17 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. Den norra våtmarken är inte förbun-
den med Godegårdsån, men ligger nära och inom tillrinningsområdet till 
Godegårdsån. 

Inom det södra våtmarksområdet finns rester av Godegårdsåns ursprungli-
ga vattenfåra, så som vattendraget såg ut före byggnation av befintlig järn-
väg, se kapitel 6.1.3 figur 6.1.18. samt naturvärdesobjekt 24 i figur 5.1.19. I 
samband med byggnationen av befintlig järnväg har vattendraget grävts 
om och ligger nu på den västra sidan av järnvägen. Våtmarksområdet av-
vattnas till Godegårdsån via en trumma i den södra delen av området. Till 
våtmarkerna sker tillrinning från höjdområdena öster om dalgången. 

Öster om dalgången mellan Anderstorp och Godegård finns en högplatå 
där det finns ett stort antal våtmarker, men det stora flertalet av dessa är 
belägna långt från planerad järnväg.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Vattenförekomsten Godegårdsån (SE651724-146292) sträcker sig från 
Jakobshyttan i norr till Godegårds samhälle i söder och omfattar dess-
utom vattendraget från Skrumpsjön till Godegårdsån som är utpekat som 
övrigt vatten (NW651704-146238). Detta mindre vattendrag berörs dock 
inte av planerad järnvägssträckning. Den ekologiska statusen har för 
Godegårdsån bedömts som måttlig på grund av att två artificiella dammar 
negativt påverkar vattendragets konnektivitet, kontinuitet och fragmen-
tering. Dessutom är åns närområde hårt påverkat av en stor andel brukad 
mark och/eller anlagda ytor. Den kemiska statusen uppnår ej god på grund 
av förekomst av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) som 
bedöms överstiga europeiska gränsvärden. Enligt förslag till miljökvalitets-
norm ska god ekologisk status vara uppfylld 2021 samt god kemisk ytvat-
tenstatus vara uppfylld (med undantag för kvicksilver och PBDE).

Vattenförekomsten Hättorpsån (Godegård) (SE651520-146007) sträcker 
sig från Hemsjön i nordväst via Höksjön och vidare i form av Godegårdsån 
ned till sammanflödet med Bruksån söder om Godegårds samhälle. Den 
ekologiska statusen har bedömts som måttlig på grund av att konnektivite-
ten är påverkad av en damm samt att kvalitetsfaktorn fisk visat på måttlig 
status.  Bedömningen är osäker då den baseras endast på ett elfisketillfälle. 

Även för denna vattenförekomst är den kemiska statusen uppnår ej god på 
grund av förekomst av kvicksilver och PBDE. Enligt förslag till miljökvali-
tetsnorm ska god ekologisk status vara uppfylld 2021 samt god kemisk yt-
vattenstatus vara uppfylld (undantag för kvicksilver och PBDE och tidsfrist 
till 2021 för bly).

Söder om sammanflödet med Bruksån i södra delen av Godegårds samhäl-
le tar nästa del av vattenförekomsten Hättorpsån vid (SE650847-146550) 
och sträcker sig söderut, för att vika av österut i De Geersfors. Även på den-
na sträcka kallas dock vattendraget Godegårdsån. I den del av vattenföre-
komsten som berörs av järnvägsprojektet finns också två övriga vatten som 
omfattas av MKN för Hättorpsån. Dessa är bäck från Änghult/Bäcketorp 
(NW651022-146141) samt bäck från Frälserödja/Klastorp (NW650853-
146007) vilka därmed omfattas av MKN för Hättorpsån. Denna del av 
Hättorpsån är klassad som otillfredsställande ekologisk status på grund 
av dålig konnektivitet, totalt sex artificiella vandringshinder i vattenföre-
komsten, samt att elfiske visar att kvalitetsfaktorn fisk har måttlig sta-
tus. Påväxtalger har dock status god vilket visar att vattenmiljön inte är 
påverkad av försurning eller övergödning. Närmiljön är dock hårt påverkad 
i odlingslandskapet söder om Godegård och markavvattningsföretag 
påverkar sträckan. Den kemiska statusen uppnår inte heller här god status 
på grund av förekomst av kvicksilver och PBDE som bedöms överstiga eu-
ropeiska gränsvärden. Enligt förslag till miljökvalitetsnorm ska god ekolo-
gisk status vara uppfylld 2021 samt god kemisk ytvattenstatus vara upp-
fylld (med undantag för kvicksilver och PBDE).

Vattenförekomsterna redovisas i tabell 5.1.2 samt figur 5.1.17. De två övriga 
vatten som berörs av järnvägen redovisas i tabell 5.1.1.

Skyddade naturområden

Inga naturreservat, Natura 2000-områden eller riksintressen för natur-
vård finns inom eller i nära anslutning till planområdet. Däremot finns 
områden som omfattas av naturvårdsprogram, sumpskogar utpekade av 
Skogsstyrelsen, nyckelbiotoper och biotopskyddsområden (se figur 5.1.18). 
Dessa områden är främst knutna till Godegårdsån med dess intilliggande 
sumpskogar. För de områden som berörs av planerat järnvägsområde har 
naturvärdesinventering utförts (se vidare nedan). 

Länsstyrelsen Östergötland har vid en trädinventering pekat ut vissa 
skyddsvärda träd inom planområdet. Bland dem finns en solitär ek i cen-
trala Godegård, belägen direkt väster om befintligt järnvägsspår. Övriga 

Naturvärdesklass Beskrivning
Naturvärdesklass 1 
Högsta naturvärde

Opåverkade miljöer av högsta bevaran-
devärde 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 sär-
skild 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 upp-
rätthålls eller förbättras.

Naturvärdesklass 4 
Visst naturvärde

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

Tabell 5.1.3. Naturvärdesklasser.
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Figur 5.1.19. Naturvärdesobjekt identifierade vid naturvärdesinventering.
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Figur 5.1.20. Landskapsobjekt identifierade vid naturvärdesinventering.



44

Figur 5.1.21. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Endast objekt 3 påverkas av järnvägsprojektet. 

träd som pekats ut i trädinventeringen inom planområdet ingår i naturvär-
desobjekt eller objekt med generellt biotopskydd som omfattats av utförd 
naturvärdesinventering, se vidare nedan.

Naturvärdesinventering (NVI)

En naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) enligt 
svensk standard (SS 199000:2014) har utförts inom planområdet i au-
gusti 2016 med komplettering i oktober 2016. Inventeringen omfattar 
området för järnvägskorridoren från järnvägsutredningen med komplet-
tering för de delar där fastslagen järnvägslinje går utanför tidigare definie-
rad järnvägskorridor, samt där fastslagna lägen för passager går utanför 
korridoren. 

Vid naturvärdesinventering enligt svensk standard eftersöks biotopkvalite-
ter och naturvårdsarter som är av positiv betydelse för biologisk mångfald 
inom respektive naturtyp. Typiska biotopkvaliteter är exempelvis kontinui-
tet, strukturer och element, naturlighet, storlek samt konnektivitet. Som 
naturvårdsarter räknas bland annat signalarter, rödlistade arter samt arter 
skyddade i Artskyddsförordningen (2007:845). Naturvärdesobjekt kan uti-
från detta avgränsas och tilldelas en naturvärdesklass (tabell 5.1.3). Ett na-
turvärdesobjekt utgörs av en dominerande naturtyp och kan innefatta flera 
olika biotoper och element. Inventeringen omfattade fältinventering på 
översiktlig nivå, vilket innebär att ett naturvärdesobjekt ner till en yta av 1 
ha eller ett linjeformat objekt med en längd av 100 m och en bredd  av 2 m 
eller mer ska identifieras. Naturvärdesinventeringen i sin helhet redovisas i 
separat PM (PM Naturvärdesanalys).

Områden som har låga naturvärden (d.v.s. tillhör inte någon av de fyra 
naturvärdesklasserna) avgränsas inte och beskrivs endast översiktligt. 
Områden med låga naturvärden är ofta starkt påverkade av mänsklig akti-
vitet och har därmed förlorat naturliga processer, strukturer och karaktä-
ristiska arter. 

Så kallade landskapsobjekt kan pekas ut över större område innehållan-
des flera naturtyper. Landskapsobjekt avgränsas när ett område håller 
naturvärden som finns tack vare mosaiken/sammanhanget i landskapet 
och är ett bra sätt att belysa värdet av sammanhängande områden och 
spridningsmöjligheter.

Naturvärdesobjekt

Vid utförd naturvärdesinventering har 35 naturvärdesobjekt identifierats, 
varav 10 objekt innehar högsta eller högt naturvärde (naturvärdesklass 1 
eller 2). Godegårdsån och dess strandmiljöer är utpekade som naturvär-
desklass 1 (högsta naturvärde) och tillskrivs även högt värde enligt bedöm-
ningsskala i början av avsnitt 5.1.3. De objekt som är klassade som klass 2 
(högt naturvärde) utgörs av strandmiljöer, sjöar, översvämningsskog, häll-
markstallskog samt en skog med rester från en gammal torpmiljö. Även 
klass 2-objekten tillskrivs högt värde enligt bedömningsskalan.  Objekt i 
naturvärdesklass 3 och 4 tillskrivs måttligt värde. Antal objekt i respek-
tive naturvärdesklass framgår av tabell 5.1.4. Samtliga naturvärdesobjekt 
redovisas i karta i figur 5.1.19 och beskrivs mer detaljerat i separat PM (PM 
Naturvärdesanalys). I avsnitt 6.1.3 redogörs för järnvägsprojektets påver-
kan på naturvärdesobjekten.  

Landskapsobjekt

Vid naturvärdesinventeringen identifierades även fem landskapsobjekt (se 
figur 5.1.20). Dessa utgör sammanhängande områden som har potential att 
främja biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. Områdena utgör delar 
av befintlig järnvägsmiljö, sjösystemet och strandmiljöerna i sprickdals-
landskapet, Godegårdsån samt det öppna odlingslandskapet.

I norra delen av området är järnvägsmiljön sandig och öppen. Dessa blot-
tade, solbelysta sandytor utgör potentiellt goda biotoper för sandlevande 
organismer. Många insekter kopplade till blottade, torra och varma sandy-
tor är idag hotade, då dessa miljöer minskat kraftigt de senaste 100 åren. 
Att marken slåttras regelbundet bidrar också till bättre förutsättningar för 
konkurrenssvaga, hävdgynnade ängs- och betesmarksväxter som kan bju-
da på en stor artrikedom om förutsättningarna är gynnsamma. Det kan då 
samtidigt bli en fristad för pollinerande insekter som humlor och fjärilar 
kopplade till de hävdgynnade kärlväxterna. Miljön korsas även av små vat-
tendrag, vilket också höjer biotopvärdet i form av den naturliga variation 
som vatten ger ett landskap. Landskapsobjektet bedöms ha lågt till mått-
ligt värde.

Vatten- och strandmiljöer utgör generellt en viktig variation i landska-
pet och utgör habitat för många organismer. Sjösystemet vid Fiskgölen, 
Långgölen och Anderstorpagölen har potential att utgöra viktiga häck-
ningsplatser och födosöksområden för fåglar. Strandmiljöerna skapar en 
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Fyra objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierats vid 
utförd naturvärdesinventering (NVI). Dessa utgörs av en lindallé (objekt 
1), en björkallé (objekt 2) och två solbelysta diken i åkermark (objekt 3 och 
4) (figur 5.1.21). Det är dock endast ett av dikena (objekt 3) som berörs av 
järnvägsombyggnaden. Samtliga objekt beskrivs i PM Naturvärdesanalys 
och i Bilaga 1. Prövningar inom järnvägsplanen redogörs för dispenspröv-
ning avseende objekt 3.

Strandskydd

Strandskyddet regleras i Miljöbalken 7:13 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 strän-
der vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek gäller generellt 100 
meter strandskydd från strandkanten (utökningar och undantag kan fin-
nas). Enligt Miljöbalken 7:16 gäller inte förbuden för åtgärder inom områ-
de med strandskydd om frågan behandlas i en järnvägsplan som fastställs. 
Åtgärderna behöver inte dispensprövas separat om de behandlas i sam-
band med planläggningsprocessens samrådsskede i en plan som fastställs.

Åtgärder inom järnvägsprojektet som kräver strandskyddsdispens 
redovisas i Bilaga 1. 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, så 
kallade Natura 2000-arter. Fridlysning innebär att det är förbjudet att 
plocka, samla in eller skada växten, djuret eller deras livsmiljö. Dispens 
kan endast ges om verksamheten inte försvårar uppfyllandet av gynnsam 
bevarandestatus.

Samtliga Sveriges vilda fågelarter är fridlysta enligt artskyddsförord-
ningen. Naturvårdsverkets tolkning av bestämmelsen är att även om alla 
fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskydds-
förordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ 
trend prioriteras i skyddsarbetet. I anslutning till järnvägsområdet finns 
ett antal rödlistade fåglar observerade (Artportalen 2016-02-18) i närhe-
ten av Godegårdsån, däribland flertalet sångare, sånglärka och mindre 
hackspett. I avseendet bullerpåverkan på fåglar har Trafikverket ett rikt-
värde för ”Betydelsefulla fågelområden med låg bakgrundsnivå” (TDOK 
2014:1021). Riktvärdet är 50 dBA (ekvivalent ljudnivå), vilket innebär att 
bullerskyddande åtgärder bör vidtas om buller från järnvägen överskrider 
riktvärdet i sådana områden. Betydelsefulla fågelområden med låg bak-
grundsnivå definieras som ”Områden med avgörande betydelse för fågelli-
vet och där trafikbuller riskerar att avsevärt påverka djurens beteende, för-
sämra reproduktionen, öka dödligheten och minska populationstätheten” 
(se tabell 5.2.1 och 5.2.2). Inga sådana områden bedöms beröras i aktuellt 
järnvägsprojekt. 

Samtliga grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta och vid utförd naturvär-
desinventering noterades en vanlig groda i ett av översvämningsområ-
dena kring Godegårdsån (naturvärdesobjekt 19). Det bedöms även vara 
troligt att groddjur förekommer inom andra våtmarker som berörs av 
järnvägsprojektet. 

succession i landskapet, då marker översvämmas och ny död ved skapas 
i det annars ganska monotona landskapet. Landskapsobjektet bedöms ha 
högt värde.

Godegårdsån utgör en viktig ledlinje i landskapet och skapar ett samman-
hang med översvämningsmarker och strandskog. Det rörliga vattnet ger 
förutsättningar för andra arter än i stillastående vatten och landskapet 
formas mer av vattendragets rörlighet och meandring. Nyckelarten bäver 
förekommer längs vattendraget och skapar ny död ved och strandskogarna 
hyser ett rikt fågelliv. Landskapsobjektet bedöms ha högt värde.

Bangården vid Godegård och där järnvägen fortsätter ut i det öppna od-
lingslandskapet är en artrik miljö genom att marken hålls hävdad och att 
förutsättningarna för hävdgynnade arter finns i området tack vare mar-
kens historia som slåtter- och betesmark. De brukade markerna har en 
lång kontinuitet som jordbruksmark och längs den solbelysta och torra 
banvallen som går genom dagens åkrar finns refuger för de gamla slåtter-
markernas kärlväxtflora som blir allt ovanligare i dagens storskaliga jord-
brukssamhälle. En stor artrikedom av kärlväxter påträffades vid invente-
ringstillfället i anslutning till banvallen. Järnvägsmiljöns kanter kan också 
fungera som livsmiljö för pollinerande insekter som humlor och fjärilar 
kopplade till de hävdgynnade kärlväxterna. Miljön korsas även av öppna 
åkerdiken, vilket också höjer biotopvärdet i form av den naturliga variation 
som vatten ger ett landskap. Landskapsobjektet bedöms ha lågt till mått-
ligt värde.

Odlingslandskapet kring Godegård med dess långa kontinuitet av hävd och 
småskalighet utgör i sig en viktig landskapsfunktion i det i övrigt utpräg-
lade skogslandskapet. I det öppna odlingslandskapet finns ett antal små-
biotoper, så som åkerholmar, öppna diken och alléer, som skapar varia-
tion. Småbiotoper är tillsammans med bryn och kantzoner mellan skogar 
och jordbruksmark viktiga att bevara, då de ofta utgör artrika miljöer med 
skydd för boplatser, föda för insekter och smådjur samt skapar korridorer 
för småvilt. Öppna landskap med tillhörande bryn- och buskmiljöer utgör 
ofta häckningslokaler och födosöksmarker för jordbruksbygdens rödlis-
tade fågelarter. Grova, gamla träd i öppen, solbelyst miljö är betydelse-
fulla för insekter som lever under bark eller i ved, för åtskilliga bobyggan-
de fågelarter och fladdermöss samt som växtplats för stamlevande lavar. 
Landskapsobjektet bedöms ha måttligt värde.

Generellt biotopskydd

Det generella biotopskyddet omfattar ett antal småbiotoper inom od-
lingslandskapet; alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar. 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 lag i 
Miljöbalken 7:11. Dispens krävs för ingrepp och kan endast ges om särskil-
da skäl föreligger. Enligt 7 kap 11a § Miljöbalken gäller inte förbuden för åt-
gärder inom område med generellt biotopskydd om de behandlas i en järn-
vägsplan som fastställs. Åtgärderna behöver inte dispensprövas separat om 
de behandlas i samband med planläggningsprocessens samrådsskede i en 
plan som fastställs.

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

Fördjupade artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt grod- och kräl-
djur utförs under våren 2017 i syfte att ge underlag för bedömning av järn-
vägsprojektets eventuella påverkan på dessa artgrupper. 

Avseende växter har de fridlysta skogsarterna blåsippa, revlummer och 
mattlummer noteradats i ett antal skogsområden vid utförd naturvärdes-
inventering. Även orkidéer, som alla är fridlysta i Sverige, har påträffats i 
våtmarker inom inventeringsområdet. Inom naturvärdesobjekt 24 och 27 
påträffades nattviol och jungfru Marie nycklar.
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FIgur 5.1.22. Öster om Godegårds samhälle ligger Krassbäcks friluftsområde med löpspår, 
längsskidspår och mountainbikeleder.

Figur 5.1.23. Godegårds säteri är ett gammalt järnbruk med byggnader från 1700-talet. 

Figur 5.1.24. Vid De Geer-vallen finns två bollplaner. 

5.1.4 Rekreation och friluftsliv
Rekreation och friluftsliv kan beskrivas ur två perspektiv: upplevelsevärde 
och tillgänglighet. Med upplevelsevärdet avses den upplevelse man har när 
man vistas i ett rekreationsområde. Påverkan från en ny väg eller järnväg 
kan minska värdet på upplevelsen av ett rekreationsområde genom t.ex. 
synintryck och bullerpåverkan. Med tillgänglighet avses måttet av sociala 
och funktionella barriärer. En väg eller järnväg kan minska ett rekreations-
områdes attraktivitet; man vill inte gå dit om att det inte uppfattas som 
trevligt. Vägar och järnvägar kan också utgöra hinder i landskapet och för-
svåra tillgänglighet och passage.

Bedömningsskala 
Högt rekreationsvärde – Områden med mycket goda förutsättning-
ar för rekreation och friluftsliv vad gäller tillgänglighet, mångformighet, 
storlek, form och upplevelser. Områden som är attraktiva nationellt och 
internationellt och som i stor grad erbjuder stillhet (tysta områden som är 
opåverkade av störningar) och naturupplevelser. Platser som är en del av 
ett sammanhängande område för långa promenadturer över flera dagar. 
Parker, motionsanläggningar, friluftsområden mm som nyttjas ofta och av 
många, områden som många har en personlig relation till.

Måttligt rekreationsvärde – Områden med goda förutsättningar för 
rekreation och friluftsliv vad gäller tillgänglighet, mångformighet, stor-
lek, form och upplevelser. Områden som är särskilt lämpade för friluftsliv. 
Parker, motionsanläggningar, friluftsområden mm som nyttjas av många, 
områden som människor har en personlig relation till.

Litet rekreationsvärde – Områden med mindre goda förutsättningar 
för rekreation och friluftsliv vad gäller tillgänglighet, mångformighet, stor-
lek, form och upplevelser. Parker, uteområden, friluftsområden mm som 
har låg nyttjandegrad, områden som få har en personlig relation till.

Värden friluftsliv och rekreation
Landskapet består till stor del av barrskog. I de norra delarna, från läns-
gränsen 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 landskapet runt det 
öppna odlingslandskapet av småkuperad skogsmark, till största del bestå-
ende av granskog. 

Skogsområdet med sjöar mellan Jakobshyttan och Godegård är värde-
fullt för friluftslivet. Här finns svamp- och bärskogar, skogsvägar som ökar 
tillgängligheten, sjöar för bad och fiske. Genom området leder cykelleden 
Sverigeleden. Utöver cykling utövas bland annat ridning i området. 

Vid utbyggnaden av järnvägen är det viktigt att hantera områden med vär-
defulla rekreations- och friluftslivsområden varsamt. 

Skogsmark med sjöar, Jakobshyttan - Godegård

Det kuperade skogslandskapet och sjöarna i den norra delen, mellan läns-
gränsen och Godegård, är värdefullt för friluftslivet. Skogarna består till 

största del av gran- och tallskog. I markerna finns gott om blåbärsris och 
lingonris. Genom landskapet finns skogsvägar som ökar tillgängligheten 
till skogen. Denna del av sträckan består av ett sprickdalslandskap och har 
en säregen naturmiljö med sin topografi, sina sjöar och Godegårdsån som 
rinner genom området. Cykelleden Sverigeleden passerar längs utred-
ningskorridoren, längs väg 1092. Utöver cykling utövas bland annat fiske 
och ridning i området. Järnvägen utgör en barriär i landskapet, särskilt in-
vid Svartgölen, Dammen och Unnagölen där den ligger dikt an mot sjöarna 
och påverkar miljön vid vattnet. En plankorsning finns vid Anderstorp.

Drygt 1 km öster om korridoren ligger naturreservatet Bredsjömossen, ett 
ca 200 hektar stort myrkomplex. Här finns ett rikt fågelliv och typisk myr-
vegetation. Reservatet är inte iordningsställt för friluftsliv mer än en led 
med spänger genom området. Mossen bedöms ligga utanför järnvägens 
påverkansområde.

Området som helhet bedöms ha ett måttligt rekreationsvärde. 

Rekreationsområden kring Godegård

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

Väster om Godegårds samhälle ligger Krassbäcks friluftsområde kring 
Hökeberg med löpspår, längdskidspår, orienteringskartor och moun-
tainbikeleder. Området är även populärt för promenader och utflykter. 
Godegårds Skidklubb har en klubbstuga med bastu, duschar, kök och säng-
platser. Utanför finns grillplats, boulebanor och teknikbana för mountain-
bike. Klubbstugan kan hyras. Det finns även MTB-cyklar och skidutrust-
ning för uthyrning. Vissa helger är caféet öppet. Olika aktiviteter såsom 
längdskidåkningskurser hålls. Föreningen har en aktiv cykelsektion som 
anordnar MTB-träningar. Andra anordnade aktiviteter är vandringen 
Grufvjunken och årligt bygge av en kolmila. Järnbruk, spiktillverkning och 
kolning är ett kulturarv i bygden. 

Inom Krassbäcks friluftsområde ligger badplatsen Hökabadet vid sjön 
Höksjön. Här finns grillplats och brygga. 

I Krassbäcks friluftsområdes sydöstra del finns ett naturreservat; Hälla 
ädellövskog. Här finns omväxlande lövskogstyper med ekar, aspar, askar, 
hassel och hägg. På våren blommar bland annat vitsippor, blåsippor och 
gulsippor här. Här finns iordningsställda rastplatser. 

Krassbäcks friluftsområde nyttjas främst för lokalt – regionalt friluftsliv 
och klassificeras därför som ett måttligt rekreationsvärde. 

Öster om Godegårds samhälle ligger Godegårds säteri. Säteriet är ett 
gammalt järnbruk med byggnader från 1700-talet. Utöver byggnader-
na finns en engelsk park från 1700-talet, en gammal kvarndamm, grova 
träd och betesmarker med betande djur. Idag finns bland annat café och 
porslinsmuseum i byggnaderna. Kring Godegårds säteri och Godegårds 
kyrka finns ett öppet kulturlandskap med odlingsmarker, slingrande 
vägar, Godegårdsån och spridda gårdar. Säteriet bedöms ha ett högt 
rekreationsvärde.
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FIgur 5.1.26. Förutsättningskarta för rekreation och friluftsliv. Delsträckan Godegård - Degerön.

FIgur 5.1.25. Förutsättningskarta för rekreation och friluftsliv. Delsträckan Jakobshyttan - Godegård.

Cykelleden Sverigeleden går längs väg 1092 och svänger av österut längs 
Hökavägen förbi livsmedelsbutiken och skolan. Sedan korsar den järn-
vägsspåret på väg mot Godegårds säteri. Före säteriet tar den av söderut 
längs det öppna odlingslandskapet. Därefter passerar leden järnvägsspåret 
igen vid väg 1102-vägen och leder söderut längs väg 1092. Cykelleden Runt 
Vätternleden passerar också genom området. Den leder från väg 1105 till 
Hökavägen (väg 1101) och går liksom Sverigeleden förbi Godegårds livs-
medelsbutik och passerar järnvägen. Därefter svänger den söderut samma 
sträckning som Sverigeleden. Cykellederna används utöver av turister även 
flitigt av cykelsektionen i föreningen Godegårds SK. Många människor pro-
menerar även sträckan mellan kyrkan och säteriet.  Cykellederna bedöms 
ha ett måttligt rekreationsvärde.

I nordöstra delen av Godegårds samhälle, mellan skolan och järnvägsspå-
ret, ligger skolans idrottsplats. Här finns en bollplan på naturgräs, en mul-
tiarena på konstgräs samt löparbana. Intill skolan finns även en bollplan på 
asfalt. I närheten av idrottsplanerna och livsmedelsbutiken finns en mini-
golfbana. Idrottsplatsen bedöms ha ett litet/måttligt rekreationsvärde. 

Mellan Godegårds samhälle och Godegårds kyrka ligger De Geer-vallen. 
Här finns två bollplaner; en på gräs och en på grus samt klubbstuga och 
omklädningsrum. Strax norr om bollplanerna ligger Godegårds festplats/
dansbana med scen. Festplatsen ligger fint placerad i en tallskogsdunge. 

Vid festplatsen anordnas dansbandskvällar 2 – 3 gånger per säsong. I maj 
varje år anordnas Godegårds marknad här, med många besökare. Här har 
även nationaldagsfirande arrangerats. Området kan hyras ut till olika för-
eningar. Festplatsen bedöms ha ett måttligt rekreationsvärde.

Öster om Godegårds samhälle ligger ett våtmarksområde med ett prome-
nadstråk kallat ”Kärleksstigen”. Detta stråk används av boende i området 
samt av skolan. Kärleksstigen bedöms ha ett måttligt rekreationsvärde.

Järnvägen ligger öster om Godegårds samhälle och utgör en barriär i land-
skapet. För att ta sig från Krassbäcks friluftsområde på västra sidan järnvä-
gen till bebyggelsen eller Godegårds säteri på östra sidan får man antingen 
passera järnvägen på plankorsningen vid Hökavägen vid Godegårds sam-
hälle eller på plankorsningen vid väg 1102 strax norr om kyrkan. 

Skogsmark Godegård – Degerön

Skogsområdena mellan Godegård och Degerön 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 in-
tressant område är Godegårdsåns södra del, öster om järnvägsspåret, där 
sångsvanar häckar.  Skogsområdet kring järnvägen bedöms ha ett litet 
rekreationsvärde. 



48

5.2 Boendemiljö och hälsa
5.2.1 Barriärer
Här beskrivs i första hand barriäreffekter och visuell påverkan på boende-
miljön. Barriäreffekten innebär att möjligheten att röra sig fritt begränsas. 
Järnvägens fysiska och visuella barriäreffekter är större för järnväg än för 
en väg. 

Järnvägen innebär en barriär för människors rörelsemönster och försvårar 
möjligheten att nyttja omgivningen. Norr om Godegårds samhälle går järn-
vägen genom ett skogsklätt sprickdalslandskap. I samband med den nya 
järnvägsdragningen kommer denna del att omväxlande läggas på bank och 
i skärning. På vissa platser blir skärningarna 10 meter djupa. Detta skapar 
stora barriärer för både människor och djur jämfört med dagens spår som i 
huvudsak ligger i marknivå.

Järnvägen delar Godegårds samhälle i två delar, i nordsydlig riktning. Här 
utgör även vägar genom samhället barriärer för människor och djur, dock 
av mindre negativ påverkan. I samband med att järnvägen byggs om kom-
mer plankorsningar att ersättas med planskilda korsningar. Antalet pas-
sager kommer att öka från tre till fyra stycken. Två av dessa utgör passager 
för samtliga fordonstyper, en passage av persontrafik och den fjärde av en 
gång- och cykeltunnel. En passage är placerad i Anderstorp och övriga tre 
ligger i Godegårds omgivning. 

Förutom fysiska barriärer kan barriärer även vara visuella. I det öppna od-
lingslandskapet kring Godegård är utblickarna över odlingsmarken och det 
visuella sambandet mellan kyrkan och äldre gårdar viktigt att bevara. 

5.2.2 Buller 
Omgivningsbuller är den vanligaste och mest märkbara miljöstörningen 
i vårt samhälle. Trots insatser för att minska exponeringen så utgör bul-
ler ett allt större problem, framför allt beroende på en ökad urbanisering 
och tillväxt av transportsektorn. De främsta källorna till omgivningsbuller 
är trafik, det vill säga buller från vägar, järnvägar och flyg. Även ljud från 
grannar, byggarbetsplatser, nattklubbar och industrier bidrar. I och med 
att de tysta områdena i vårt samhälle blir allt färre påverkas både hälsa och 
välbefinnande.

När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla 
av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, 
irritation, blodtrycksförändringar, sömn-störningar och försämrad kogni-
tiv förmåga. För sömnstörning relaterat till trafikbuller talar det samlade 
resultatet från flertalet studier för ett starkt samband mellan högt buller 
och negativ hälsopåverkan. WHO anger i sina riktlinjer (2009) att ekviva-
lenta ljudnivån utomhus vid fasad inte bör överstiga 40 dBA nattetid för att 
säkerställa ostörd sömn. Studier har visat på ökad risk för hjärtkärlsjukdo-
mar vid vägtrafikbuller över 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.

Trafikbuller orsakar även störningar av taluppfattbarheten vid samtal, 
detta är extra tydligt för personer med nedsatt hörsel. Förutsatt att med-
elhastigheten på vägen eller järnvägen förblir oförändrad gäller att en 
fördubbling eller halvering av trafikmängden ökar respektive minskar den 
ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA-enheter och varje dB starkare ljud ökar 
störningarna med 20 % (Trafikverket 2006-10-18, SA 80 B 04:20788).

Akustiska begrepp
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen 
dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats 
på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar frekvenser. Det 
mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent 
A-vägd ljudnivå, LpAeq, och maximal A-vägd ljudnivå, LpAFmax. Med ek-
vivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För tra-
fikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att 
den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån, för trafik-
buller exempelvis en fordonspassage under ett årsmedeldygn. Den maxi-
mala ljudnivån mäts och beräknas i de flesta fall med tidsvägning F, Fast 
(0,125 s), detta gäller för t.ex. trafikbuller från väg och tåg.

Tabell 5.2.1. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.

Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer
Trafikverket har i sitt dokument TDOK 2014:1021 angett riktvärden för 
buller och vibrationer från väg- och spårtrafik. Dessa riktvärden ska utgöra 
ett stöd vid Trafikverkets bedömningar om behov av utredningar och ge-
nomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och vibrationsnivåer, se 
tabell 5.2.1. De riktvärden som beskrivs i tabell 5.2.1 ska normalt uppnås 
när ett investeringsobjekt klassats som nybyggnad eller väsentlig ombygg-
nad av infrastruktur. Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå samtliga 
riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är uppenbart orimliga ska al-
ternativa åtgärder övervägas.

Avgränsning av berörda byggnader och områden
De beräkningar som utförs inom ramen för järnvägsplanen begränsas ge-
nom att tillämpa den avgränsning som beskrivs i PM Rapport bullerutred-
ning JP Jakobshyttan-Degerön, avsnitt 3.1. Avgränsningen avgör vilka som 
ska anses som berörda och därmed ingår i bullerutredningen. 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå, 
Leq24h,utomhus

Ekvivalent ljudnivå, 
Leq24h,utomhus på 
uteplats/ skolgård

Maximal ljudnivå, 
Lmax, utomhus på 
uteplats/ skolgård

Ekvivalent ljudnivå, 
Leq24h, inomhus

Maximal ljudnivå, 
Lmax, 
inomhus

Maximal  
vibrations-nivå, mm/s, 
vägd RMS inomhus

Bostäder1, 2 55 dBA3 60 dBA4 55 dBA 70 dBA5 30 dBA 45 dBA6 0,4 mm/s7

Vårdlokaler8 30 dBA 45 dBA6 0,4 mm/s7

Skolor och undervisnings- 
lokaler 55 dBA3 60 dBA4 55 dBA 70 dBA10 30 dBA 45 dBA11

Bostadsområden med låg bakgrundsnivå12 45 dBA

Parker och andra rekreationsytor i tätorter12 45-55 dBA

Friluftsområden 40 dBA

Betydelsefulla fågelområden med låg bakgrundsnivå 50 dBA

Hotell12, 13 30 dBA 45 dBA 

Kontor12, 14 35 dBA 50 dBA 

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad. 
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53. 
3 Avser ljudnivå vid fasad, från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h. 
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h. 
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06 och 22. 
6 Avser ljudnivåer nattetid (22 - 06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt. 
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22 - 06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån  
 får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad. 
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila. 
10 Får överskidas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06 - 18). 
11 Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06 – 18). 
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas vid nybyggnad av infrastruktur. 
13 Avser gästrum för sömn och vila. 
14 Avser rum för enskilt arbete.
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I grova drag innebär detta:

 ● Trafikverket har i det här projektet angett att planeringsfall nybyggnad 
av järnväg ska gälla, vilket styr vilka riktvärden som ska tillämpas

 ● Som gränser för planområdet i bullerberäkningarna omfattas sträckan 
km 234+000 – 247+000 i järnvägens längdmätning

 ● Enbart buller från statlig infrastruktur i utbyggnadsalternativet omfat-
tas

Bedömningsskala värde/betydelse
Högt värde – ett flertal eller många bostäder och verksamheter i tät be-
byggelse (som motiverar större samhällsekonomiska investeringar för bul-
lerskydd)

Måttligt värde – ett mindre eller måttligt antal bostäder och verksamhe-
ter i sammanhållen bebyggelse (som motiverar måttliga samhällsekono-
miska investeringar för bullerskydd)

Litet värde – någon eller ett fåtal bostäder och verksamheter i gles bebyg-
gelse (som endast motiverar mindre samhällsekonomiska investeringar för 
bullerskydd)

Områden med olika karaktär och värde
Det finns inga bra metoder för att karakterisera bostadsbebyggelse utifrån 
att olika enskilda bostäder eller andra byggnader kan anses skilja i värde. 
Den metodik som tillämpas för miljökonsekvensbedömningarna i denna 
MKB kräver dock att det går att sätta någon slags värden på de olika ”ob-
jekt” som ska bedömas för att kunna väga samman värde och effekt till 
konsekvens. Det har därför i denna MKB gjorts ett val att karakterisera 
grupper av bebyggelse enligt den bedömningsskalan ovan. De områden 
som omfattas av järnvägsplanen, som har bebyggelse och där bedömning 
av effekter ska göras är följande:

Godegårds samhälle – karakteriseras som ett område med ett flertal el-
ler många bostäder och verksamheter i relativt tät bebyggelse, där det ur 
samhällsekonomisk synpunkt kan motiveras med större investeringar för 
att skydda berörda bostäder. 

Degerön samhälle - karakteriseras som ett område med färre eller mått-
ligt antal bostäder och verksamheter i sammanhängande bebyggelse, där 
det ur samhällsekonomisk synpunkt kan motiveras med måttliga eller 
kompletterande investeringar för att skydda berörda bostäder, t.ex. bul-
lervallar av överskottsmassor och kortare avsnitt med kompletterande 
bullerplank. 

Spridda fastigheter längs resten av sträckan – i Sprickdalen 
och mellan Godegård och Degerön  finns enstaka eller ett fåtal sam-
lade bostäder, som kan karakteriseras som gles bebyggelse. Detta moti-
verar endast mindre kostsamma samhällsekonomiska investeringar för 
skydd mot buller som t.ex. bullervallar av överskottsmassor, fönster- och 
ventilationsåtgärder. 

Tabell 5.2.2 Definitioner och begrepp

Frifältsvärde En ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflex i egen (närmaste) fasad men som inkluderar andra reflexer

Maximal vibrationsnivå, RMS Den högsta vibrationsnivån i samband med en enskild vibrationshändelse under en viss tidsperiod. Komfortvibrationer uttryck som det maximala effektivvärdet 
(RMS värdet) med tidsvägning S (Slow enligt SS IEC 651) av den vägdahastighetsnivån i mm/s (1 – 80 Hz)

Bostad Permanentbostad, fritidsbostad, äldrebostad och övrigt långtidsboende för vård. Vid övervägande av åtgärd bör hänsyn tas till om det finns förutsättningar att nyttja 
boendet året om.

Bostadsrum Alla rum i bostaden där en låg bullernivå eftersträvas. Kök (som inte är i öppen planlösning), hall, tvättstuga, förråd och källare räknas inte som bostadsrum.

Uteplats Iordningsställt område /yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bostaden.

Vårdlokal Rum i en vårdinrättning där vistelse sker tillfälligt. Här ingår rum för sömn och vila samt rum för daglig samvaro.

Undervisningslokal Lokal där undervisning bedrivs och där en låg bullernivå eftersträvas. 

Skolgård En öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, där eleverna vanligen tillbringar sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs. På ytor som används för 
lek, vila eller pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra den tänkta verksamheten.

Bostadsområden med låg bakgrundsnivå Områden med en bakgrundsnivå som är 30 dBA eller lägre och där inga andrastörkällor från pågående markanvändning än boende finns.

Parker och andra rekreationsytor i tätorter Parker eller andra rekreationsytor i tätorter som avsatts i detaljplan eller översiktsplan och där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet.

Friluftsområden Områden i översiktsplan för det rörliga frilutsliveteller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv, där naturupplevelsen är en viktig fakor och där låg 
bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer.

Betydelsefulla fågelområden med låg 
bakgrundsnivå

Områden med avgörande betydelse för fågellivet och där trafikbuller riskerar att avsevärt påverka djurens beteende, försämra reproduktionen, öka dödligheten och 
minska populationstätheten.

Riktvärde Konkretisering av vad trafikverket anser vara en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Riktvärdena utgör Trafikverkets målnivå vid genomförande av skyddsåtgärder-
mot höga buller- och vibrationsnivåer.

Tabell 5.2.3 Antal bostäder berörda av buller

Ljudnivå vid fasad, 
dBA, frifältsvärde

Antal bostäder i ljudnivåintervall

Nuläge Planförslaget Planförslaget med 
spårnära åtgärd

Ekv Max Ekv Max Ekv Max

51-55 47 20 49

56-60 39 48 45

61-65 17 37 23

66-70 9 14 2

71-75 - 41 2 33 - 55

76-80 31 - 34 22

81-85 18 35 27

86-90 9 13 2

>90 1 4 -

> Ekv 55 65 101 70

> Ekv 60 26 53 25

> Max 70 100 119 106
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Figur 5.2.1 a Ekvivalent bullerutbredning utan bullerskyddsåtgärder
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Figur 5.2.2 b Maximal bullerutbredning utan bullerskyddsåtgärder

Påverkan och effekt av dessa bedöms utifrån hur många bostäder och verk-
samheter som berörs inom respektive område i kapitel 6.2, och generella 
samt byggnadsspecifika skyddsåtgärder föreslås. 

 ● 53 bostäder och verksamheter ingår i område med högt värde (Gode-
gård)

 ● 35 bostäder och verksamheter ingår område med måttligt värde (De-
gerön) 

 ● 27 bostäder och verksamheter ingår område med litet värde (gles, 
spridd bebyggelse i Sprickdalen och mellan Godegård och Degerön)

Allmänt om inventering och bullerberäkningar
Inventering av buller

För att beräkna ljudnivån inomhus och på uteplats har en inventering ut-
förts för berörda byggnader. Inventeringen används också för att bestäm-
ma byggnadens användning. Inventeringen visade att ca 120 byggnader 
kan vara utsatta för tågtrafikbuller över riktvärdena utan bulleråtgärder.

Beräkning av bullervärden

Beräkningar av ljudnivån från järnvägen görs utifrån inventeringar för nu-
läge och planalternativet år 2050. Resultatet av beräkningarna redovisas i 
figurerna och tabeller i kap  6.2. 

Allmänt om skyddsåtgärder
Spårnära bullerskyddsåtgärder

Låga ”perrongskärmar” är relativt billiga och kan fungera bra vid enkel-
spår. De kan få god effekt då avståndet endast är ca 1,7 m från spårmitt till 
det närmaste spåret, även fast höjden på överkant skärm är lägre än 1 m 
över räls överkant, RÖK. I det här fallet med dubbelspår blir avståndet för 
stort till det spår som ligger längst från skärmen, därför föreslås inte ”per-
rongskärmar” i detta projekt.

Högre spårnära skärmar som är placerade på ca 4,5 m avstånd från spår-
mitt på närmaste spår dämpar bättre, speciellt när järnvägen går på bank, 
d.v.s. rälen ligger högre än omkringliggande mark. För att öka den bul-
lerdämpande förmågan och hindra att ljudet studsar över till motsatt sida 
p.g.a. reflektion i skärmen kan dessa även förses med absorbenter, dock 
blir skärmar med absorbenter väsentligt dyrare. 

Längre från spår (10-25 m) är det mer lämpligt med bullerskyddsvallar el-
ler en bullerskyddsskärm på vall eller släntkrön (speciellt om järnvägen går 
i skärning, d.v.s. rälen ligger under omkringliggande mark). Möjligheten 
att nyttja överskottsmassor i projektet för byggande av bullerskyddsvallar 
ska tillämpas så mycket som det är motiverat, då det innebär positiv påver-
kan på massbalansen och ger teknisk och ekonomisk möjlighet att buller-
skydda större områden än som annars skulle vara ekonomiskt motiverat 
med t.ex. bullerplank eller andra spårnära bullerskydd.

Bullerskydd av uteplats

Om ljudnivån vid uteplatsen beräknas vara högre än riktvärdet efter före-
slagna spårnära bullerskyddsåtgärder kontrolleras om det går att skapa en 
bullerskyddad uteplats. I utgångspunkt studeras om en lokal bullerskydds-
skärm vid uteplatsen räcker för att klara riktvärdena, men om inte det hjäl-
per ska även alternativa placeringar av uteplats undersökas.

Bullerskydd av fasad

Vid den utförda bullerinventeringen har typ av fönster och ytterväggar 
kontrollerats samt om det finns friskluftsventiler i vägg, för att det ska vara 
möjligt att kunna beräkna ytterväggens ljudreduktion mot tågtrafikbuller. 
Om den beräknade ljudnivån inomhus är över riktvärdet kommer buller-
skyddsåtgärder föreslås så att riktvärdet inomhus klaras (om det är tek-
niskt möjligt och ekonomiskt rimligt).
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5.2.3 Vibrationer
I området har inga speciellt vibrationskänsliga jordar kring bebyggelsen 
identifierats, men det har under lokala samråd rapporterats om ett fåtal 
störningar i området från järnvägstrafiken.  När ny järnväg planeras och 
banvall, slipers och räler byggs om och byts förbättras situationen jämfört 
med nuläget. Utifrån erfarenhet så kommer i utgångspunkt vibrationer i 
detta område inte att vara av den karaktär att de kan uppfattas som stö-
rande eller skadliga även om det kan förekomma i varierande grad. I kom-
mande skeden ska en vibrationsutredning utföras av Trafikverket för att 
verifiera denna bedömning.

I kap 7 Byggskedet beskrivs mer om vibrationer från anläggningstrafik un-
der byggtiden. 

5.2.4 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält är det gemensamma namnet för elektriska och 
magnetiska fält. För hälsoeffekter avses magnetfält. Därför kommer mag-
netfält att behandlas i detta kapitel.

Elektromagnetiska fält finns runt alla elektriska utrustningar och ledningar 
och bildas därför även kring järnvägens kontaktledningar. Magnetfälten är 
mycket svaga när inga tåg finns i närheten men ökar markant under den 
tid tåget passerar.

5.2.5 Farligt gods
Med risk avses i detta sammanhang plötsliga och oförutsedda händelser 
som medför en negativ konsekvens för människor, miljö och i vissa fall 
egendom. Med säkerhet avses de åtgärder som vidtas för att förhindra eller 
begränsa skadan. 

De olyckor som är vanligast förekommande är påkörning av personer som 
befinner sig på spår. I de fall urspårningar sker i Sverige är det huvudsak 
mindre urspårningar där tågen i de flesta fall hamnar mycket nära spå-
ret. Även sammanstötning mellan tåg och andra föremål förekommer. 
Sannolikheten för att olycka ska inträffa är liten på grund av de skydds- 
och styrsystem som finns inom järnvägstrafiken i Sverige och konsekven-
serna vid en olycka blir oftast också små.

På godståg transporteras generellt sett ibland kemikalier som klassifice-
ras som så kallat farligt gods. Vanligtvis finns det någon enstaka vagn som 
innehåller farligt gods per godståg. När det gäller järnväg är grundprin-
cipen att farligt gods ska kunna transporteras på hela järnvägsnätet. För 
transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på 
järnväg, även benämnt RID) vilket reglerar bl.a. hur godset ska märkas och 
etiketteras, vilka mängder som tillåts, vilken utbildning som krävs samt 
vilka förpackningar och tankar som tillåts. Gods klassificeras som ”farligt 
gods” beroende på ämnens inneboende egenskaper, såsom brandfarligt, 
frätande eller giftigt. Farligt gods redovisas vanligen genom att ange vilken 
klass (RID-klass) godset tillhör.  

Tågtrafik är generellt väldigt säkert och riskerna är därmed små. Samtidigt 
innebär järnvägstrafik att stora mängder gods transporteras tillsammans, 
vilket potentiellt kan innebära stora konsekvenser vid olyckshändelser, så-
som urspårningar. De krav som ställs i RID innebär dock att exempelvis 
ventiler är utformade för att klara påfrestningar. 

Järnvägen är en del av Godsstråket genom Bergslagen. En framtida trafi-
kering för utredningsalternativet år 2050 förväntas bli 61 godståg och 16 
persontåg per dygn vilket ska jämföras med 42 godståg och 16 persontåg i 
nuläget. Hastigheten för godstågen kommer att ökas från 100 km/h i nu-
läget till 160 km/h i utredningsalternativet. Hastigheten för persontågen 
kommer att ökas från 130 km/h i nuläget till 200 km/h i utredningsalter-
nativet. Godstågens längd ökar från 650 meter i nuläget till 750 meter i 
utredningsalternativet. 

Andelen tåg som för med sig farligt gods och fördelningen av farligt gods-
klasser är inte känt i nuläget, för nollalternativet eller utredningsalterna-
tivet. Räddningsverket utförde 2006 en undersökning av mängden trans-
porterat farligt gods på väg och järnväg i Sverige. I denna presenteras den 
totala mängden farligt gods som transporterades under september 2006 
och även mängderna uppdelade per farligt gods-klass. Denna undersök-
ning kan användas som underlag avseende vilka farligt gods-klasser som 
dominerar på den aktuella järnvägen. Undersökningen visar att det trans-
porterades mellan 10000 och 20000 ton farligt gods under september 
2006. Undersökningen visar också att de dominerande klasserna under 
september 2006 var brandfarlig gas, giftig gas, brandfarliga vätskor och 
oxiderande ämnen. 

Längs den aktuella sträckningen är befolkningstätheten generellt låg. Vid 
samhällena Godegård och Degerön finns något tätare bostadsbebyggelse i 
järnvägens närhet. Det finns även ett fåtal bostäder som ligger nära järnvä-
gen utanför samhällena. Generellt sett hanteras olycksrisker kopplade till 
farligt gods inom 150 meter från järnväg.

Figur 5.2.3. Magnetfält
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Den del av riksintresset och de potentiella naturresurser som kan finnas 
där invid järnvägen kommer då med stor sannolikhet inte att vara ett kärn-
värde i riksintresset. Trots att delar av planområdet ingår i riksintresse, be-
döms värdet lågt ur naturresurssynpunkt eftersom det med stor sannolik-
het inte kommer kunna tas i anspråk för brytning. 

I den södra delen, söder om Godegårds kyrka, angränsar korridoren till en 
torvtäkt, men denna berörs inte av järnvägsplanen. 

Värde naturresurser - Skogsbruk
Skogsmark berör stora delar av sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön, 
med undantag för öppna odlingsmarker mellan Godegård och skogs-
partiet som börjar söder om Godegårds kyrka och går fram till Degerön.  
Förutsättningarna för att bedriva skogsbruk i området är relativt goda, 
men det finns områden med våtmarker som försvårar nyttjande av skogen 
som råvara, och som har större naturvärden, även om det inte finns for-
mella skydd på andra ställen än kring Godegårdsån. Tillväxt/produktion 
bedöms som god och det finns en del äldre skog med god kvalitet. Endast 
på en mindre del av sträckan, den i Sprickdalen mellan Anderstorp och 
Jakobshyttan, kommer järnvägen att ha en ny sträckning i obruten skogs-
mark, i övrigt så är det enbart ett närområde intill befintlig järnväg som be-
rörs. Skogsmarken som naturresurs bedöms ha ett måttligt till stort värde 
för skogsbruket. 

Värde naturresurser - Jordbruk
Mellan Godegård och skogsområdet söder som Godegårds kyrka finns od-
lingsmarker som berör järnvägens sträckning. På delar av sträckan kom-
mer järnvägen få ny sträckning för att klara tekniska krav, vilket innebär 
att både ny odlingsmark kommer att tas i anspråk och mark kommer att 
kunna återbördas som jordbruksmark. De odlingsmarker som finns i om-
rådet, en del av dem intill befintlig järnväg, brukas idag och bedöms ha 
högt värde som naturresurs för jordbruket. 

Värde naturresurser - Vatten 
Grundvatten

Stora delar av utredningskorridoren löper ovanpå Hallsbergsåsen som är 
en isälvsavlagring med huvudsakligen sand och grus. Den är en del av ett 
system av isälvsavlagringar som sträcker sig från Örebro och söderut till 
Vättern. Åsen följer från Jakobshyttan dalgången söderut till Godegård och 
det finns ett antal tydligt markerade åsryggar i landskapet. Avlagringarnas 
mäktighet är störst i de lägre delarna av dalgången, men isälvsmaterial 
finns även längre upp på sluttningarna där de bland annat avsatts som la-
teralterrasser, dvs. grus- och sandmaterial som har avsatts mellan bergs-
sluttningen och en kvarliggande iskropp som fyllt ut dalgången. Söder om 
Godegård flackar landskapet ut och åsen breder ut sig. Delvis täcks här de 
grövre jordarterna av mer finkorniga jordarter. Åsen viker av åt sydväst, 
ned mot Vättern, och lämnar därmed även järnvägssträckningen som fort-
sätter söderut ned mot Degerön. Se figur 5.3.2.

Hallsbergsåsen har av SGU (SGU, 2004) bedömts vara en formation av na-
tionell betydelse för vattenförsörjning, tillhörande klass 1B2 (grundvatten-
område med potentiellt uttag >25 l/s och med högt befolkningstryck) 

5.3 Mark och vatten
5.3.1 Naturresurser 
Bedömningsskala
Naturresurser med lågt värde är jordbruks-, skogsbruksmarker, natur-
grus-, bergtäkter, gruvor och så vidare med mindre goda förutsättningar 
för brukande vad gäller exempelvis tillgänglighet, tillväxt/produktion, kva-
litet och kapacitet.

Naturresurser med måttligt värde är jordbruks-, skogsbruksmarker, na-
turgrus-, bergtäkter, gruvor och så vidare med måttligt goda förutsättning-
ar för brukande vad gäller exempelvis tillgänglighet, tillväxt/produktion, 
kvalitet och kapacitet.

Naturresurser med högt värde är jordbruks-, skogsbruksmarker, natur-
grus-, bergtäkter, gruvor och så vidare med mycket goda förutsättningar 
för brukande vad gäller exempelvis tillgänglighet, tillväxt/produktion, kva-
litet och kapacitet.

Grundvattenresurser av lågt värde inkluderar grundvattenmagasin som 
idag inte används för dricksvattenförsörjning, där förutsättningarna är 
små för framtida dricksvattenuttag och där skyddsvärda grundvattenbero-
ende ekosystem saknas. 

Grundvattenresurser av måttligt värde inkluderar grundvattenmagasin 
som används för dricksvattenförsörjningen men där nuvarande uttag och 
förutsättningarna för framtida uttag är små. Grundvatten av måttligt värde 
inkluderar även områden med skyddsvärda, men inte unika, grundvatten-
beroende ekosystem.

Grundvattenresurser av högt värde utgör grundvattenmagasin av stor 
betydelse för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning eller där 
grundvattenmagasinet utgör livsmiljö för särskilt skyddsvärda eller unika 
grundvattenberoende ekosystem.

Värde naturresurser – Värdefulla ämnen och mineraler
Ett riksintresse för utvinning av mineral, ”Zinkgruvan”, berör bl.a. Motala 
kommun inom Östergötlands län. Den norra delen av den planerade järn-
vägssträckan, mellan Jakobshyttan och Lilla Äspe, ligger inom riksintres-
set för utvinning av mineral; Zinkgruvan, enligt beslut av SGU (Statens 
Geologiska Institut, 1991-05-08). Avgränsningen omfattar kända fyndighe-
ter av de sulfidmalmer som utgör grunden för nuvarande gruvindustri vid 
orten Zinkgruvan. 

Zinkgruvan mining har brytningskoncession som omfattar det område som 
järnvägen går igenom idag, men enligt 7 § minerallagen så finns restriktio-
ner för undersökningar och brytning till en korridor 30 m utanför befint-
ligt järnvägsområde om ej särskilda tillstånd ges. Järnvägen är också ett 
riksintresse och i detta fall ett högt prioriterat godsstråk. Det nya spåret på 
järnvägsanläggningen ligger i stort sett för hela den nämnda sträckan intill 
befintligt spår, inom detta område, endast längst i söder så viker den nya 
spåranläggningen av något jämfört med idag, vilket innebär att vare sig un-
dersökning eller brytning är sannolik här.

och har därmed ett högt värde. Norr om Godegård har åsen varieran-
de mäktighet och uttagsmöjligheterna varierar mellan 1-5 l/s och 5-25 
l/s. Hallsbergsåsen är mycket viktig för vattenförsörjning av samhällena 
Godegård och Degerön då den används som vattentäkt för samhällena. 
Drygt 300 personer är idag anslutna till vattentäkten. Uttaget görs med 
två stycken brunnar strax norr om Godegård och vattenförbrukningen var 
2007 ca 50 m3 (0.6 l/s) under ett medeldygn och 80 m3 (0.9 l/s) under ett 
maxdygn (Motala kommun, 2007). Det saknas reservvattentäkt och vid 
eventuell skada på vattentäkten kan vattenförsörjningen endast lösas till-
fälligt med vattentankar. I samband med arbetet med att ta fram ett vatten-
skyddsområde för Godegårds vattentäkt identifierades en bergrygg i ca km 
240+100 vilken fungerar som grundvattendelare (Motala kommun, 2007). 

Grundvattenresurser av en viss storleksordning definieras som vattenföre-
komster. Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet (SE651381-145973) har be-
dömts ha god kemisk och kvantitativ status och detta är även de fastställda 
miljökvalitetsnormer som gäller för grundvattenförekomsten och även fö-
reslagna normer för kommande sexårscykel.

Det finns ett antal privata dricksvattenbrunnar mellan Jakobshyttan och 
Degerön, se figur 5.3.2. Det är främst de större samhällena Godegård och 
Degerön som har kommunalt vatten. Koncentration av enskilda brunn-
nar finns bland annat i Äspe. En dryg handfull brunnar ligger mycket 
nära befintlig järnväg, bl.a. vid Äspekullen, Unnamon och strax söder om 
Godegårds kyrka. Det förekommer både grävda och borrade brunnar, och 
flera fastigheter har under de senare åren borrat nya brunnar då äldre 
grävda brunnar sinat på grund av låga grundvattennivåer sommartid. En 
fastighet vid Norrbacka har servitut för att ta dricksvatten ur sjön Dammen, 
vilket de gjort under ett tiotal år. Enligt uppgift från fastighetsägaren är 
vattenkvaliteten bra. En inventering av brunnar har genomförts i tidigare 
skeden och ett kontrollprogram med provtagning har genomförts. I detta 
skede har en verifiering av brunnarna i kontrollprogrammet genomförts 
genom avstämning av SGU:s brunnsarkiv samt utskick till fastighetsägare 
i området. Ett mätprogram har upprättats och regelbunden mätning av 
nivåer och provtagning av vattenkvalitet i ett antal brunnar pågår. De en-
skilda brunnarna tillskrivs ett lågt värde då de endast har kapacitet för att 
försörja ett fåtal personer. 

Det finns ett antal energibrunnar på sträckan, se figur 5.3.2.

Värdefulla ämnen, mineraler och övriga naturresurser
Ett riksintresse för utvinning av mineral berör bl.a. Motala kommun inom 
Östergötlands län. Den norra delen av den planerade järnvägssträckan, 
mellan Jakobshyttan och Lilla Äspe, ligger inom riksintresset för utvinning 
av mineral; Zinkgruvan, enligt beslut av SGU (Statens Geologiska Institut, 
1991-05-08). Avgränsningen omfattar kända fyndigheter av de sulfidmal-
mer som utgör grunden för nuvarande gruvindustri vid orten Zinkgruvan.  
Värdet för riksintressets innehåll i närheten av järnvägen bedöms som litet 
på grund av begränsningar i möjligheterna att bryta intill järnvägen och att 
halterna av bl.a. zink i närområdet är låga enligt analyser (Tyréns 2016)

I den södra delen, söder om Godegårds kyrka, angränsar korridoren till en 
torvtäkt, Bredmossen E som drivs av Neova AB (koncession sedan 1989-
01-17. Torvmossens värde bedöms som måttligt pga. områdets storlek och 
tidsrum för koncessionen. 
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Figur. 5.3.1. Areella näringar sträckan Godegård - Degerön
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Figur 5.3.2 Grundvattenförekomst Hallsbergsåsen (SE651381-145973), enskilda dricksbrunnar samt energibrunnar.
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5.3.2 Klimatpåverkan
Nedan beskrivs hur arbetet med att systematiskt bedöma och redovisa ef-
fekten av infrastrukturhållningens klimatpåverkan och energianvändning 
under ett livscykelperspektiv i planläggningsprocessen går till. 

Projektets påverkan på och anpassning för klimatförändringar beskrivs 
i kap 6.3. Detta arbete omfattar bedömning av klimatpåverkan i form av 
CO2-utsläpp som anläggningen medför, samt klimatanpassning för robust-
het och minskad påverkan på anläggningen och på samhället i stort. 

Bedömningsgrunder
Inom ramen för detta projekt har en klimatkalkyl upprättats i ett ti-
digt skede, i åtgärdsvalsstudien. Det är ett klimatberäkningsverktyg som 
Trafikverket har utvecklat för att systematiskt redovisa och bedöma effek-
ten av klimatpåverkan och energianvändning under ett livscykelperspektiv 
(riktlinje TDOK 2015:0007.) En uppdatering av tidigare utförd klimatkal-
kyl kommer att göras som underlag för att bedöma val av arbetsmeto-
der och material för att minska projektets klimatpåverkan. När projektet 
är byggt och banan öppnar för trafik kommer en klimatdeklaration att 
upprättas.

Trafikverket ställer sedan 2016 klimatkrav på leverantörer avseende kli-
matpåverkan vid byggnation, material som används och framtida under-
håll.  Klimatkraven avser nya investeringsprojekt som är planerade att 
öppna för trafik 2020 eller senare. Kraven bidrar till det transportpoliska 
hänsynsmålet för miljö och hälsa samt visionen om att Sverige inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Enligt det transportpoli-
tiska hänsynsmålet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

Transportsektorn ska också bidra till att det nationella klimatmålet upp-
fylls, bland annat det så kallade 2-gradersmålet. Detta innebär att den glo-
bala ökningen av medeltemperaturen ska begränsas till högst två grader 
Celsius jämfört med den förindustriella nivån. 

Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:

	● 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de 
utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter

	● minst 50 procent förnybar energi

	● 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008

	● minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn

Metodik och osäkerheter i bedömningen
Andelen koldioxidekvivalenter som projektet generar vid byggnation 
samt vid drift och underhåll har beräknats med hjälp av Klimatkalkyl 4.0. 
Underlag för klimatkalkylsberäkningen har varit en underlagskalkyl som 
togs fram i ett mycket tidigt skede. 

Då det inte med större precision går att förutsäga behovet av olika slags 
transporter i framtiden och därmed behovet av ökad trafikering så blir be-
dömningen av effekter och konsekvenser av överflyttning av trafik från väg 
till järnväg eller ej osäker.

5.3.3 Masshantering och markföroreningar
Masshantering
Målsättningen i varje infrastrukturprojekt är att få massbalans inom pro-
jektet. I ett projekt som dubbelspåret mellan Jakobshyttan och Degerön 
kan det vara svårt att få massbalans inom projektet utan att ha ett 
helhetstänkande. 

Processen för att minska risken för att få stora massöverskott börjar när 
Trafikverket genomför en översiktlig landskapsanalys för att identifiera 
landskapets värden och spårlinjestudier för att undersöka en bra lokalise-
ring av järnvägen ur samhällsekonomiska, funktionsmässiga och miljömäs-
siga aspekter. Masshantering är en av de aspekter som har potential att på-
verka stora projekt negativt och kommer därför att vara viktig, men lokal 
hantering måste också vägas mot potentiella negativa miljökonsekvenser 
på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö och landskap. Inom ramen för detta pro-
jekt har en fördjupad landskapsanalys och en spårlinjestudie samt olika 
utformningshänsyn genomförts för att på bästa möjliga sätt minimera 
mängden massor.

Markföroreningar
Ett förorenat område är ett område där mark, grundvatten, ytvatten eller 
sediment är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional 
bakgrundshalt. Även byggnader som förorenats av en verksamhet (ej av 
själva byggmaterialet) ingår i Naturvårdsverkets begrepp för förorenade 
områden. Exponering för toxiska ämnen på förorenad områden kan ske 
via direkt intag av jord, inandning av damm eller ångor eller hudkontakt. 
Föroreningarna kan också spridas till yt- och grundvatten, tas upp av väx-
ter eller djur och förorena dricksvatten. Beroende på bland annat föro-
reningarnas farlighet, haltnivåer, exponerings- och spridningsrisker kan 
det förorenade området utgöra en risk för människa och miljö. Likaså kan 
massor som grävs ur från ett förorenat område utgöra risker för människa 
och miljö. Tänkbara föroreningar som kan förväntas påträffas från järn-
vägsrelaterad verksamhet inom en driftsplats är metaller (ex. räl, vagnar, 
lok) och oljerelaterade föroreningar (ex.fett/smörjmedel från vagnar och 
lok samt olja från transformatorer).

Befintliga föroreningar

Provtagning av jord i järnvägsbanken längs med aktuell sträcka från 
Jakobshyttan till Degerön (km 236+000 – 246+500 utfördes i juli 2015. 
Resultatet visar att föroreningar, framför allt arsenik, koppar, kvicksilver 
och PAH, förekommer i jorden, 0-0,5 meter under ballasten i spårmitt. 
Uppmätta halter för övervägande jordprover motsvarar klass röd och 
klass gul enligt Trafikverkets förslag till avgränsningsvärden, vilket inne-
bär att massorna ej kan återanvändas fritt inom Trafikverkets fastigheter. 
Tio av 30 jordprover uppvisade halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) och samtliga jord-
prover översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark-
användning (KM), främst med avseende på PAH (Naturvårdsverket 2009). 

Kompletterande miljötekniska markundersökningar utfördes i novem-
ber-december 2016 för sträckor där banvallen ska rivas, som underlag för 
masshantering inom projektet. Resultatet visade att ett av 17 jordprover 
motsvarade Trafikverkets klass röd med avseende på koppar, och fyra av 
17 jordprover motsvarade klass gul med avseende på arsenik. Fyra av 17 
jordprover uppvisade halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för mindre känslig markanvändning (MKM) och sju av 17 jordprover över-
steg Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM).

Enligt länsstyrelsernas databas för potentiellt förorenade områden, det 
så kallade EBH-stödet, finns två riskklassade objekt i Godegård, som gäl-
ler två före detta sågverk (Riskklass 2, stor risk). Områdena är belägna 
på vardera sidan om järnvägen i södra delen av Godegårds samhälle. En 
översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes inom dessa områden 
i februari 2016. Undersökningen omfattade även provtagning av jord vid 
ett flertal alternativa utredda lägen för planskilda korsningar i Godegård. 
Resultatet visade att båda områdena för de före detta sågverken är mått-
ligt påverkade av föroreningar. Halter av metaller, PAH och dioxiner upp-
mättes över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markan-
vändning, KM (Naturvårdsverket, 2009). Även analysresultat för planerad 
broöverfart i anslutning till de före detta sågverken (B5) uppvisar halter 
av metaller och PAH över riktvärden för KM. 

Projektets hantering av förorenade massor

Projektet bedöms trots optimering och anpassningar av mark runt järn-
vägen generera ett massöverskott och massor kommer behöva hanteras i 
samband med entreprenadarbeten. Inom järnvägsmark bedöms det fin-
nas utrymmen som kan hantera delar av massorna, under förutsättning 
att de uppfyller krav för återanvändning inom aktuellt område. Massor 
med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre käns-
lig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 2009), ska transporteras 
till godkänd mottagningsanläggning för förorenade massor. Hur stor del 
av massorna som kan återanvändas inom Trafikverkets fastighet är ännu 
inte känt. 

Vid hantering av förorenade massor ska erforderliga skyddsåtgärder ge-
nomföras för att skydda omkringliggande mark samt grund- och ytvatten.
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6. MILJÖEFFEKTER, MILJÖKON-
SEKVENSER SAMT SKYDDS- OCH 
HÄNSYNSÅTGÄRDER

Figur 6.1.1. Järnvägsspåret kommer att flyttas bort från sjöarna Svartgölen, Dammen och 
Unnagölen upp i skogen. 

6.1 Påverkan, effekter och konsekvenser 
på landskapets värden
6.1.1 Landskapsbild
Landskapets fysiska förutsättningar och människans tolkning av dessa 
kallas landskapsbild. Landskapsbilden är starkt kopplad till både nutida 
och kulturhistorisk markanvändning och till naturvärden i form av natur-
typer, topografi och markegenskaper.

Landskapsbilden kan alltså ses som en sammanfattning av alla komponen-
ter i landskapet, såväl fysiska som upplevda. En av dessa komponenter är 
tätorten eller staden med sin struktur, estetik och rumsliga förhållanden. 
Landskapsbilden är ofta starkt identitetsskapande, både för boende och för 
de som är tillfälliga besökare.

Inom det aktuella området har tre karaktärsområden identifierats. Dessa 
är, från norr till söder; Kuperat sprickdalslandskap med sjöar och skogs-
mark, Öppet böljande slättlandskap samt Småkuperat moränlandskap 
med skogar. Utöver dessa områden tillkommer tätorterna Godegård och 
Degerön. 

Inom karaktärsområdet Kuperat sprickdalslandskap med sjöar och skogs-
mark utgörs de värdebärande karaktärsdragen av utblickar över sjöarna 
samt den omväxlande topografin och landskapsformerna.  

Inom det mellersta karaktärsområdet Öppet böljande slättlandskap utgörs 
de värdebärande karaktärsdragen av det öppna odlingslandskapet och hag-
markerna kring Godegård. Detta är ett område med lång kontinuitet med 
många kulturhistoriskt viktiga miljöer såsom Godegårds kyrka, Hälla gård 
samt Godegårds säteri.  

Passage förbi sjöar
Längs sträckan finns en värdekoncentration kring de relativt opåverkade 
sjöarna Fiskgölen, Långgölen och Anderstorpagölen. Här finns öppna vyer 
över vattnet. Dessa sjöar kommer inte fysiskt att påverkas av utbyggnaden 
då det nya spåret placeras bort från sjöarna. Däremot kommer skog att 
fällas när järnvägen breddas vilket skapar en bredare öppen gata genom 
landskapet vilket medför att landskapsbilden förändras. Påverkan bedöms 
medföra små negativa konsekvenser för landskapsbilden. 

Värde Effekt Konsekvens
Högt Liten negativ Liten negativ

I södra delen leds järnvägen om från att ligga intill Godegårdsån och sjö-
arna Svartgölen, Dammen och Unnagölen till att flyttas österut upp på 
höjden. Detta leder till att sjöar som idag ligger exponerade från järnvägen 
kommer att få bättre förhållanden eftersom vyer över sjöar inte kommer 
att få intrång av en järnväg. Den gamla järnvägen kommer att ligga kvar 
men kommer att användas som kombinerad serviceväg och gång- och cy-
kelväg, vilket kommer att minska trafikeringen och bullret längs sträckan. 
Där järnvägen flyttas in i skogsmark kommer den att ligga dold i skogen 
varför påverkan från järnvägen blir främst lokal. Påverkan bedöms medfö-
ra små positiva konsekvenser för landskapsbilden.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Positiv Positiv

Längst i söder ligger karaktärsområdet Småkuperat moränlandskap med 
skogar. Här utgörs de värdebärande karaktärsdragen av flack skogsmark. 

Se kapitel 5.1.1 för mer detaljerad beskrivning och värdering av landska-
pets visuella och fysiskt upplevda värden.

Bedömningsskala 
Stor negativ påverkan – Mycket negativ påverkan uppstår där föresla-
gen åtgärd står i mycket stor kontrast med omgivande landskap eller på-
verkar upplevelsen av omgivningen; skala, orienterbarhet, invanda stråk, 
avgränsningar, landmärken och utblickar.

Måttlig negativ påverkan – Måttlig negativ påverkan uppstår där före-
slagen åtgärd står i kontrast med en del av omgivande landskap eller delvis 
påverkar skala, orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, landmärken 
och utblickar.

Liten/ingen påverkan – Liten/ingen påverkan uppstår då föreslagna 
åtgärder innebär att områdets landskapsbild förändras i liten omfattning 
exempelvis vad gäller rumsligt förstärkande vegetation, utsikt och harmo-
niering till landskapets skala och struktur. 

Positiv påverkan - Positiv påverkan uppstår då föreslagna åtgärder inne-
bär att områdets landskapsbild förbättras, exempelvis genom anpassad 
terrängmodellering som förstärker en anläggnings förankring i landskapet 
eller ger påtagligt ökad rumslighet, förstärkande av stråk, målpunkter eller 
landmärken.

Metodik och osäkerheter i bedömningen

Beskrivningen av landskapsbildens förutsättningar är baserad på utförda 
fältinventeringar och kartstudier. Värderingar och insamlat material ligger 
till grund för en fördjupad landskapsanalys som tagits fram våren 2016.

Effekter och konsekvenser nollalternativet 
Nollalternativet innebär att järnvägen inte byggs om på sträckan 
Jakobshyttan – Degerön. Jämfört med nuläget kommer trafiken att kunna 
öka, men inte i samma omfattning som i utbyggnads/planalternativet. 

Nollalternativet ger ingen påverkan på landskapsbilden och bedöms därför 
inte ha några effekter eller konsekvenser på landskapsbilden jämfört med 
nuläget. 

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Effekter och konsekvenser av utbyggnadsförslaget är indelat i de tre karak-
tärsområdena längs sträckan samt de två orter som ligger längs järnvägen. 

Kuperat sprickdalslandskap med sjöar och skogsmark

Den norra delen av järnvägssträckan ligger i ett småskaligt sprickdalsland-
skap med sjöar och skogsmark. Järnvägen går idag i en dal parallellt med 
Godegårdsån. Kring ån ligger åsryggar klädda med skogsmark. I samband 
med utbyggnadsförslaget kommer järnvägen delvis att få en ny sträckning 
genom landskapet.

Påverkan 
Påverkan är den fysiska förändring som projektet/verksamheten orsakar, till ex-
empel att bilar släpper ut avgaser, att en ny väg tar en viss markareal i anspråk 
eller att fordonen alstrar oönskat ljud.

 
Effekt 
Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets 
påverkan, till exempel högre omgivningsbuller eller förändrad landskapsbild. 
Effekter kan ofta, men inte alltid, beskrivas i kvantitativa termer.

 
Konsekvens 
Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen, så-
som människors hälsa och välbefinnande, landskapets kulturhistoriska värden 
eller den biologiska mångfalden.  
Konsekvensernas grad av betydelse (hur allvarlig en konsekvens är) kan i 
vissa fall bedömas med hjälp av olika hjälpmedel och metoder. I många fall 
redovisas dock konsekvenserna endast i beskrivande termer, till exempel att 
upplevelsevärdena försämras på grund av en förändrad landskapsbild eller att 
risken att skadas i olyckor minskar betydligt om en planskild korsning byggs.
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Figur 6.1.2.Sektionen visar järnvägens nya placering i skogen öster om Unnagölen. 

Intrång i skogsmark
När järnvägen byggs ut från enkelspår till dubbelspår breddas järnvägs-
korridoren och skapar ett större intrång genom skogsmarken. Ett bredare 
parti av skog måste fällas vilket gör att det slutna skogslandskapet blir 
öppnare längs med järnvägen. Påverkan av järnvägsanläggningen blir i stor 
del lokal eftersom skogen döljer anläggningen på håll. Därav bedöms den 
allmänna påverkan genom skogsmarken medföra små – måttliga negativa 
konsekvenser. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Små-måttligt negativa Små-måttligt negativa

Bankroppen kommer omväxlande att gå i skärning och på bank. Längs 
några sträckor blir skärningar och bankar upp till 10 meter höga/djupa. 
Detta skapar sår och intrång i landskapet. Även nydragningar av väg 1092 
och tillfartsväg till fastigheterna på östra sidan (skogsväg) tar orörd mark 
i anspråk. Här kommer det slutna skogslandskapet att öppnas i samband 
med fällning av träd. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli 
måttligt negativa.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Måttligt negativa Måttligt negativa

Planskild korsning Anderstorp
I Anderstorp kommer en ny vägbro att anläggas över järnvägen i sam-
band med omdragningen av väg 1092. Denna bro innebär en förändrad vy 
men bedöms utgöra ett litet intrång i landskapet då den kommer att ligga 
relativt dold i ett skogslandskap och endast påverka landskapsbilden lo-
kalt. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli obetydliga till små 
negativa.

Värde Effekt Konsekvens
Litet Lite negativ Obetydliga – små 

negativa

Meandrande parti av Godegårdsån
Längs den planskilda korsningen i Anderstorp kommer Godegårdsån att 
få ett nytt meandrande parti längs en del av sträckan. Detta meandran-
de parti kommer att skapa utblickar i det annars slutna skogslandskapet. 
Det ringlande vattensystemet kan skapa en intressant och vacker miljö 
vilket leder till en liten positiv påverkan på upplevelsen av landskapet. 
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli små positiva. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Positiv Positiv

Öppet böljande slättlandskap samt Godegårds samhälle

På Godegårdsslätten ligger Godegårds tätort. Godegård är ett stationssam-
hälle som utvecklades efter att järnvägen uppfördes i slutet av 1800-talet. 
Tätorten har drygt 200 invånare. Söder om Godegårds samhälle passerar 
järnvägen ett öppet, småskaligt odlingslandskap. I området finns gamla 
spridda gårdar, ett säteri från 1600-talet och en medeltida kyrka. Längs 
denna sträcka kommer järnvägen i stort sett att följa befintlig sträckning 
förutom kurvrätningar söder om Godegårds samhälle. Två plankorsningar 
för biltrafik kommer att stängas av och ersättas av tre planskilda korsning-
ar, varav två avser biltrafik och en avser gång- och cykeltrafik. 

Bullerskyddsåtgärder
När järnvägen byggs ut från enkelspår till dubbelspår breddas järnvägskor-
ridoren och skapar ett mer dominant uttryck genom samhället och od-
lingsmarken. I samband med utbyggnaden kommer bullerskyddsåtgärder 
att utföras längs delar av sträckan; inne i samhället avser det Godegårds 
skola och Godegårds centrala delar. I passagen förbi Godegårds skola 
kommer bullerskärmar att placeras invid järnvägen. Förbi de centrala de-
larna i Godegård kommer bullervallar med ovanpåliggande bullerplank att 
placeras på västra sidan av järnvägen. Skärmarna kommer att skapa en 
visuell barriär mot järnvägen. För att mildra påverkan från bullerskydds-
skärmarna i tätorten utförs partiet vid Hökavägen genomsiktligt, detta 
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Figur 6.1.3. Järnvägen kommer bitvis att gå i skärning. Denna bild illustrerar en bergsskär-
ning. 

Figur 6.1.6. Vid Godegårds skolgård placeras bullerskärmar intill järnvägen. 

Figur 6.1.5. Inne i Godegård placeras bullerskärmar ovanpå en bullervall.  

för att behålla kopplingen mellan Hökavägen och Godegårds säteri ös-
ter om samhället. Övriga bullerskärmar utförs i klassiskt rödfärgat- eller 
omålat trä för att i så stor grad som möjligt smälta in i tätortens karaktär. 
Bullerskyddsåtgärderna bedöms ge en måttlig negativ påverkan genom 
färre utblickar och en förändrad landskapsbild. Konsekvenserna för land-
skapsbilden bedöms bli små - måttliga.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Små – måttligt 

negativa
Små – måttligt negativa

Solitär ek
Intill Hökavägen och järnvägen finns en solitär ek som utgör ett viktigt 
landmärke i orten. I samband med utbyggnaden av järnvägen kommer 
bullerskyddsskärmar att placeras ca 7 meter från eken. Markarbeten kan 
påverka trädets rotsystem vilket är negativt för trädet. Om eken skadas och 
inte kan bevaras sker en stor negativ påverkan på landskapsbilden. För att 
värna om eken måste markarbeten utföras med försiktighet och fundament 
för skärmar placeras med precision. Förutsatt att tillräckliga skyddsåtgär-
der genomförs blir påverkan på eken liten och konsekvenserna för land-
skapsbilden därmed små. Om eken skadas så att den förlorar i vitalitet eller 
måste fällas bedöms konsekvenserna för landskapsbilden mycket negativ.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Liten(- stor negativ) Ingen/liten negativ (- stor 

negativ)

Planskilda korsningar
Tre planskilda korsningar anläggs i eller kring Godegårds samhälle med 
omnejd.

En av de planskilda korsningarna utgörs av en gång- och cykelväg under 
järnvägen invid Godegårds skola, kallad T3. Den planskilda passagen för 
gång- och cykelvägen samordnas med järnvägens bro över Godegårdsån. 
Samordningen av bro över ån och gång- och cykelvägen ger förutsätt-
ningar för en öppen brolösning, vilket är positivt ur landskapssynpunkt. 
Järnvägsbrons påverkan på landskapet begränsas av att den ligger avskild 
i skogsmark norr om samhället. Konsekvenserna för landskapsbilden be-
döms bli små negativa till inga.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Små negativa-inga Små negativa-inga

Strax söder om Godegårds samhälle, angränsande till odlingsmarken, an-
läggs ny väg 1101 med vägbro över järnvägen, kallad B5. Denna bro kom-
mer att bli ca 8 meter hög och tillsammans med ramperna skapa en visuell 
barriär söderut över odlingslandskapet. Upp till bron anläggs även ramper 
för gång- och cykeltrafik, vilket skapar ytterligare intrång i landskapsbil-
den. För att minska påverkan på landskapsbilden utformas vägbankarna 
med flack utformning och det planteras naturlika träd- och buskplante-
ringar på bankarnas nedre delar. Anläggningen bedöms trots detta med-
föra stora negativa konsekvenser för landskapsbilden på järnvägens västra 
sida där den är mer synlig. 

Värde Effekt Konsekvens
Högt Stor negativ Stor negativ

Öster om Godegårds samhälle korsar den nya vägen ett skogsklätt våt-
marksområde på bro. Här finns idag ett promenad- och rekreationsstråk 
kallat ”Kärleksstigen”. Bron kommer att ligga relativt dold  i skogsmarken 
men påverkar närmiljön i våtmarksområdet. Konsekvensen för landskaps-
bilden bedöms bli liten negativ på järnvägens östra sida.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten Liten negativ

Söder om Godegårds tätort längs väg 1102 anläggs en vägport under järn-
vägen, kallad T1. Väg 1102 knyter ihop den medeltida Hälla gård med 
Godegårds kyrka. I området finns många kulturhistoriska värden. Väg 
1102 kommer att sänkas för att passera under järnvägen vilket minskar 
utblickarna från vägen över odlingsmarken och de kulturhistoriska miljö-
erna. Den planskilda korsningen bedöms få en måttlig negativ effekt för 
landskapsbilden.

Värde Effekt Konsekvens
Litet – högt Positiv – måttlig 

negativ
Positiv – måttlig negativ

Figur 6.1.4. Järnvägen kommer bitvis att gå på bank. 
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Figur 6.1.7. Invid Godegårds skola anläggs en gång- och cykelväg som leds under järnvägen. Även Godegårdsån passerar under järnvägsbron. Obs: lägg in text på visualisering; Godegårds 
skola, Godegårdsån. 

Öppen odlingsmark
Över odlingsmarken söder om Godegård kommer järnvägen mestadels 
att ligga i skärning, men längs några sträckor leds järnvägen på bank. Där 
järnvägen ligger upphöjd från omgivande mark ger den ett större visuellt 
intrång i den kulturhistoriska miljön. För att minska dess påverkan mo-
delleras intilliggande odlingsmark för att järnvägskroppen naturligare ska 
smälta in i miljön. Järnvägen bedöms ge en små – måttliga konsekvenser 
för odlingsmarken.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Liten – måttlig negativ Liten – måttlig negativ

I anslutning till järnvägens nya placering över odlingsmarken kommer 
några smala kilar av odlingsmark att skapas i närheten av Godegårds kyr-
kogård och invid gården Sörbyhagen. Risk finns att dessa kilar blir svåra 
att bruka och lämnas att växa igen med slyvegetation. Detta är negativt för 
landskapsbilden då det leder till att vyer över det öppna odlingslandska-
pet och mot Godegårds kyrka minskas och karaktären i området förändras. 
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli måttligt negativa.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt – högt Liten – måttlig negativ Måttlig negativ

Småkuperat moränlandskap

Söder om Godegårdsslätten breder trivial barrskog ut sig. Marken är flack 
och skogsmarken är storskalig och homogen. Detta område innehåller 
få landskapsbildsvärden och bedöms ha låg känslighet  för intrång. Vid 
utbyggnad till dubbelspår ändras karaktären närmast järnvägen i sam-
band med att skog tas ner. Påverkan är främst lokal eftersom skogen 
döljer anläggningen. Sträckan är flack och järnvägen går på låg bank el-
ler grund skärning. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms bli små 

- obetydliga.

Värde Effekt Konsekvens
Litet Ingen – liten negativ Ingen - liten

Degeröns tätort

Degeröns samhälle är ett stationssamhälle som växte fram efter järnvägens 
anläggande i slutet av 1800-talet. Degerön har ca 50 invånare. Bebyggelsen 
består av torp och villor. 

Inom Degerön finns endast få landskapsbildsvärden utpekade. Dessa av-
ser bebyggelse av äldre karaktär samt vyer över odlingsmark, belägna på 
avstånd ifrån järnvägen. De åtgärder som påverkar landskapsbilden längs 
järnvägen är eventuella kompletteringar av befintliga bullerskärmar längs 
spåret. Dessa åtgärder bedöms medföra små - inga negativa konsekvenser 
då skärmar redan idag finns längs sträckan och eftersom anslutande mark 
är sluten skogsmark.

Värde Effekt Konsekvens
Litet Liten negativ Ingen – liten negativ

Tillfälliga massupplag

Massor kommer tillfälligt att läggas upp längs med järnvägen under bygg-
tiden. Dessa medför en tillfällig påverkan på landskapet och dess utblick-
ar. De långsiktiga konsekvenserna för landskapsbilden är beroende av hur 
ytorna kommer att hanteras när de tillfälliga upplagen avvecklas, vilket 
inte är klarlagt i detta skede. Förutsatt att marken återställs till nuvarande 
användning eller vegetationstyp bedöms konsekvenserna för landskapsbil-
den bli små negativa. 

Lämpliga ytor för att hantera massor föreslås i kap 6.3 och under 
Skyddsåtgärder nedan. Arbetet med att precisera lämpliga platser fortsät-
ter inom projektet och vidare fördjupning av masshanteringen kommer att 
göras inom ramen för järnvägsplanen och i det fortsatta byggprojektet.

Värde Effekt Konsekvens
Litet – måttligt ne-
gativ beroende på 
placering 

Liten – måttlig ne-
gativ beroende på 
utformning

Liten – måttlig negativ

Kumulativa effekter
Kumulativa effekter avser samverkan mellan flera olika effekter som upp-
står som en följd av projektet. Effekter av projektet kan även samverka 
med effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt.

Strax söder om Godegårds samhälle skapas en kumulativ effekt på land-
skapsbilden genom kombinationen av den nya bilvägen med tillhörande 
planskild korsning över järnvägen samt breddningen av järnvägen över od-
lingsmarken. Detta skapar tillsammans en stor negativ påverkan på land-
skapsbilden. Konsekvenserna blir stora negativa. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt – högt Stort negativ Stort negativ
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Figur 6.1.8. Bro längs B5 odlingsmark. Bildtext: Illustration över vägbro söder om Godegårds samhälle.  Figur 6.1.10. Vägport vd Godegårds kyrka. Över odlingslandskapet försänks väg 1102 
genom en vägport.

Figur 6.1.9. Över odlingslandskapet kommer järnvägen på några platser att ligga på bank. 
Genom att modellera intilliggande odlingsmark smälter anläggningen in bättre i odlingsland-
skapet. Befintlig järnvägsbank rivs. 

Vid väg 1102 över Godegårdsslätten skapas en kumulativ effekt genom 
breddningen av järnvägen, och vägporten vid väg 1102. Vägporten, vä-
gens nedsänkning samt järnvägens breddning ger en måttlig negativ ef-
fekt på landskapsbilden och vyerna över det kulturhistoriska landskapet. 
Konsekvenserna bedöms bli måttligt negativa.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt – högt Måttligt negativ Måttlig negativ

Sammantagen bedömning
Järnvägens största negativa påverkan på landskapsbilden avser höga 
bankar och djupa skärningar i Sprickdalen, bullerskyddsåtgärder inne 
i Godegård, påverkan på den solitära eken, järnvägsbron och vägpor-
ten söder om Godegårds tätort, risken för igenväxning av odlingskilar på 
Godegårdsslätten samt om masshanteringen blir mer omfattande och svår-
löst än det som förutsatts i detta skede och detta påverkar landskapet nega-
tivt. Övrig påverkan får små negativa konsekvenser, inga konsekvenser eller 
små positiva konsekvenser för landskapsbilden. 

Sammantagen bedöms konsekvenserna för landskapet bli måttligt negativa. 
Flera av de negativa konsekvenserna kan minskas genom noggranna an-
passningar av anläggningen till landskapet.

Skyddsåtgärder
Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsan-
de åtgärder för att motverka störningar från anläggningen och trafiken. 
Under denna rubrik finns en redovisning av de åtgärder vars genomför-
ande regleras i järnvägs/vägplanen eller avtal samt ytterligare åtgärder 
som föreslås. 

De skyddsåtgärder som står listade under rubriken ”Skyddsåtgärder som 
regleras i järnvägsplanen/vägplanen” utgör förutsättningar i de konse-
kvensbedömningar som finns i MKB:n. Beroende på vad och hur en fråga 
regleras/kommer regleras i avtal kan även skyddsåtgärder som regleras i 
avtal ingår i konsekvensbedömningarna. Detta sker då i separata steg och 
framgår tydligt.
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Åtgärder som regleras i järnvägsplanen 
•	 Trumöppningar ska utföras med sned öppning som anpassas efter 

släntens lutning. Vid trummor ska vattenmiljön utformas så att 
den efterliknar den naturliga miljön i området, både över och 
under vattenytan. Erosionsskydd och bottenmaterial ska utföras 
med material motsvarande det som finns på platsen. Trummor ska 
grävas ner i bottenmaterialet och får inte utgöra vandringshinder. 

•	 Den solitära eken i Godegård ska bevaras och hanteras varsamt.

•	 Den gamla banvallen norr om Godegård ska behållas som gång- och 
cykelväg. Söder om Godegård ska den rivas och återställas till 
ursprungligt markskikt.

•	 Den planskilda passagen med gång- och cykelväg invid Godegårds 
skolgård ska skapa en förbindelse med den gamla banvallen norrut 
mot Anderstorp. Passagen ska  utformas så den upplevs ljus, trygg 
och öppen. 

•	 Den planskilda vägbron strax söder om Godegårds samhälle ska 
ges en utformning 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. 

•	 Träd- och buskplanteringar utförs i nedre delen av vägbankarna på 
bron, på sidan som vetter mot bebyggelse. Arter som växer natur-
ligt i området ska väljas. 

•	 Nedre delen av bankarna på sidan som vetter mot odlingsmarken 
ska utföras odlingsbara. 

•	 Inne i Godegård ska bullerskyddsåtgärder utföras med vall med 
ovanliggande bullerplank. Längs Hökavägen genom tätorten ska 
skärmar utföras genomsiktliga. Övriga skärmar ska utföras med 
rödfärgat eller omålat trä. Invid den solitära eken ska grundlägg-
ningen av bullerskärmar anpassas till eken och dess rotsystem. 

•	 I Degerön ska nya skärmar anpassas till befintliga skärmar för att 
skapa ett enhetligt uttryck i orten. 

•	 Slänter vid det nya meandrande partiet av Godegårdsån, km 
237+640-237+820, ska täckas med avbaningsmassor från området 
där den nya åfåran anläggs för att anpassas till landskapet. 

•	 Där jordbruk eller bete ska bedrivas ska släntlutningar på 1:6 eller 
flackare användas. Detta berör området kring järnvägen vid km 
241+800-241+920 och km 243+370-243+550 (Godegårds kyrka)

Åtgärder som regleras i avtal
Inga åtgärder föreslås regleras i avtal.

Ytterligare förslag på åtgärder
Åtgärder som angivits i Gestaltningsprogrammet som en del av hur anlägg-
ningen bör utformas, men som inte fastställs i järnvägsplan:

•	 Jordskärningar utförs med lutning 1:2 eller flackare. Släntkrön ska 
rundas av med en radie på minst 5 meter. Ytterslänter ska utföras 
med avbaningsmassor och sprutsådd.

•	 Bergsskärningar ska utföras med lutning 1:3 vid god bergkvalitet och 
flackare lutning vid sämre bergkvalitet. Uppstickande bergtaggar 
ska rundas av för att ansluta naturligt till omgivande landskap. Ve-
getation ska etableras på jordslänterna ovanför bergsskärningen. 

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

Följande platser föreslås för landskapsanpassningar:
Km 234+980-235+300 väster om järnvägen
Km 237+240-237+330 öster om järnvägen.
Km 237+700 öster om järnvägen. 
Km 238+570-238+680 öster om järnvägen. 
Km 239+330-239+400 öster om järnvägen. 
Km 239+700-239+740 öster om järnvägen.

•	 I öppna odlingslandskap ska slänter utföras flacka och modelleras 
för att anpassas till det befintliga landskapet. Det översta lagret ska 
bestå av växtjord, 30 – 40 cm djupt.

•	 Bankar i exponerade lägen ska utformas så att de smälter in i land-
skapet. 

•	 Järnvägsanläggningens dagvatten ska tas omhand i diken och i drä-
neringar.

•	 Intrång i skogsmark ska minimeras.

•	 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. 

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

•	 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. 

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

•	 Porten för väg 1102 ska utföras ljus och öppen. Porten ska utformas 
med gedigna kvalitativa material, exempelvis klädd med inkläd-
nadsgranit och utförd som en plattramsbro med vingburar paral-
lella med järnvägen. 

•	 Väganslutningar till odlingsmark ska ses över så att odlingsmark inte 
blir obrukbar.

•	 I samband med järnvägsprojektet föreslås en dubbelsidig ekallé 
planteras längs Hökavägen öster om Godegårds samhälle till Gode-
gårds säteri. Denna åtgärd skapar ett ökat värde för kultur- och na-
turmiljön. Tidigare har här funnits en ekallé längs vägen. Eftersom 
mark som ligger utanför planområdet påverkas måste åtgärden 
avtalas med markägare.



63

Utöver det direkta markintrånget som järnvägsanläggningen innebär, pla-
neras ytterligare markområden tas i anspråk för upplag etcetera. Även 
inom dessa markområden förekommer fornlämningar vilka är skyddade 
enligt kulturmiljölagen. För att undvika att fornlämningar inom sådana 
tillfälliga ytor påverkas utan istället kan bevaras för framtiden, bör samt-
liga markområden, som inte har direkt koppling till järnvägsanläggningen, 
detaljstuderas. Detta görs i den arkeologiska studie som utförs under 2017. 
Målsättningen bör vara att områden med förekomst av fornlämningar helt 
undantas från påverkan. Om detta inte är möjligt bedöms konsekvenserna 
avseende intrånget innebära stora negativa konsekvenser.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Stor negativ Stor negativ

Övriga kulturmiljöer

Sprickdalslandskapet

Järnvägen innebär en ny sträckning i det glest bebyggda småkuperade 
landskapet. Ytterligare ytor tas i anspråk för etablering eller tillfälliga upp-
lag. Det i senare tid koloniserade området är präglat av utvinning av skogs-
råvara och till malm och järnproduktion. En ålderdomlig och slingrande 
grusväg binder samman sammanbinder områdets gårdar. Järnvägsplanen 
innebär intrång i den småskaliga bebyggelsemiljön i Norrbacka (tidigare 
Äspe). Möjligheten att förstå och uppleva miljön försvinner och den kvar-
varande gårdsmiljön Lilla Äspe, mister sitt kulturhistoriska samband. 
Stora delar av den ålderdomliga och slingrande grusvägen genom området 
ändras till stora delar och får en ny sträckning. Effekten av denna föränd-
ring innebär att det tidsdjup som idag kan uppfattas i området går förlorad 
vilket påverkar områdets läsbarhet och möjlighet att förstå hur området 
historiskt varit disponerat. Denna påverkan bedöms innebära måttliga ne-
gativa konsekvenser  för kulturmiljön.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Stor negativ Måttlig negativ

Odlingsslätten

I den norra delen av odlingsslätten ligger Godegårds stationssamhälle som 
växte fram genom anläggandet av järnvägen 1872-73. Här finns bevarade 
banarbetarbostäder, bangård och lastkaj tillsammans med samtida vil-
lor. Spårutbyggnaden genom samhället, ny passage för gång- och cykelväg 
samt omläggning av väg 1101 innebär ingen direkt påverkan på bebyggel-
sen i samhället. Effekten av järnvägsanläggningens intrång innebär rivning 
av stationsområdet med lastkaj och stickspår vilket är en negativ konse-
kvens för stationsmiljön. Järnvägsanläggningen innebär inte någon rivning 
av spårnära byggnaderna i stationssamhället och passagen bedöms genom 
stationssamhället innebära små negativa konsekvenser  för kulturmiljö.

Bullerskyddsåtgärder längs järnvägen innebär en barriär mellan bebyggel-
sen på respektive sida om järnvägen. För att bibehålla kopplingen och sam-
bandet mellan stationssamhället och Godegårds säteri är det av stor vikt 
att genomsiktliga bullerskärmar placeras vid väg 1101. 

Järnvägen anläggs på bank eller i skärning fortsättningsvis i sin sträckning 
över odlingsslätten. I avsnitt där järnvägen läggs på bank innebär den ett 
stort visuellt inslag i kulturmiljön. Godegårds medeltida kyrka och socken-
centrum är en plats som brukats från medeltiden till nutid. I detta avsnitt 

6.1.2 Kulturmiljö
Bedömningsskala 
Till grund för de bedömningarna ligger kulturmiljöernas värdebärande 
karaktärsdrag samt lagstiftning med syfte att skapa en långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människor i dagens samhälle liksom i kommande generatio-
ner. Arbetet utgår från Kulturmiljölagen, som säger att det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön och att ansvaret för kul-
turmiljön delas av alla. Kulturmiljön är en ändlig resurs och Miljöbalken 
anger vad som är god hushållningen med den fysiska miljön. Landskapet 
är vår gemensamma resurs och Den Europeiska Landskapskonventionen 
anger att landskapet ska hanteras som en helhet och att allmänheten ska 
ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör landskapet. Såväl Väglagen 
som Lagen om byggande av järnväg anger att infrastrukturen ska anpassas 
till kulturmiljön.

Stor negativ påverkan – uppstår när föreslagen åtgärd medför att vär-
debärande karaktärsdrag påverkas så att läsbarheten av landskapets ut-
veckling över tid försvåras kraftigt eller upphör helt.

Måttlig negativ påverkan – uppstår när föreslagen åtgärd medför att 
värdebärande karaktärsdrag påverkas så att läsbarheten av landskapets ut-
veckling över tid försvåras.

Liten/ingen negativ påverkan – uppstår när föreslagen åtgärd medför 
att värdebärande karaktärsdrag antingen inte påverkas, eller påverkas men 
läsbarheten av landskapets utveckling över tid är fortsatt möjlig.

Positiv påverkan – uppstår när föreslagen åtgärd medför att värdebä-
rande karaktärsdrag inte påverkas och att man genom åtgärder kan för-
stärka dessa karaktärsdrag så att läsbarheten ökar. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen

Beskrivningen av kulturmiljöns förutsättningar är baserad på kulturarvs-
analysen. Analysen omfattar en karaktärisering av landskapets kultur-
historiska särdrag, där de miljöer, funktioner och samband som berörs 
inom utbyggnaden av dubbelspår Jakobshyttan-Degerön sätts in i ett 
större historiskt och geografiskt sammanhang. I analysen identifieras de 
bärande karaktärsdragen, som bygger upp läsbarheten av landskapets 
historia och utveckling. Genom att belysa vad som är kännetecknande 
för en miljö ges ramar för möjligheter och begränsningar vid förändring. 
Kulturarvsanalysen bygger på resultat efter utförd arkeologisk utredning, 
etapp 1 (Arkeologikonsult 2015, Rapport 2015:2828).

Effekter och konsekvenser nollalternativet 
Nollalternativet betyder att järnvägen inte byggs om på sträckan 
Jakobshyttan – Degerön. Att ingen järnväg byggs och inga markintrång 
sker, innebär att områdets fornlämningar, kulturmiljölämningar och kul-
turmiljöer förblir opåverkade och miljöns tidsdjup och läsbarhet kvarstår. 

Nollalternativet och bedöms därför inte innebär att några konsekvenser 
uppstår för områdets kulturmiljövärden jämfört med nuläget. 

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Riksintresset Godegårds säteri 

Riksintresset för kulturmiljövård (Godegård E12, Herrgårdsmiljö och 
bruksmiljö med välbevarat byggnadstillstånd) ligger inom influensom-
rådet för påverkan från järnvägsplanen och då framförallt från den plan-
skilda passage som har lokaliserats till södra delen av Godegård (väg 1101). 
Passagen är under utformning och det går i nuläget inte utesluta att anslut-
ningen till väg 1101 kan komma att ske inom den yttre västra delen av riks-
intresset, men den preliminära bedömningen är att oavsett om detta sker 
så bedöms effekten bli måttlig då inga väsentliga kärnvärden inom riksin-
tresset bör påverkas.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Måttlig negativ Måttlig negativ

Historiska vägar (1101 och 1102)

Stängning av befintlig passage över järnvägen i Godegård (väg 1101) inne-
bär att en bevarad vägstruktur av ålderdomlig karaktär samt av bety-
delse påverkas. Vägen utgör huvudstråket in mot riksintresset Godegård. 
Stängning av befintligt vägavsnitt och anläggande av ny planskild passage 
över järnvägen innebär att landskapets kulturmiljö fortsättningsvis inte 
kommer att vara läsbar och de negativa konsekvenserna för kulturmiljön 
bedöms bli stora. 

Väg 1102 är av stort värde för kulturmiljön då den sammanbinder 
Godegårds säteri och kyrka och bör därför inte förändras i bredd, plan el-
ler profil. Förändring av befintlig passage med järnvägen vid Hälla gård/
Godegårds kyrka (väg 1102) innebär att en mycket ålderdomlig och beva-
rad vägstruktur av betydelse påverkas och innebär att landskapets kultur-
miljö fortsättningsvis inte blir tydligt läsbar. En planskild passage mellan 
Hälla och Godegårds kyrka (väg 1102) i delvis ny sträckning, dvs. alter-
nativ T1, bedöms inte optimalt ur kulturmiljösynpunkt då det innebär ett 
ingrepp i den ålderdomliga vägsträckningen samt i den småskaliga och 
värdefulla medeltida gårds- och kyrkomiljön, men är den lösning som tidi-
gare utretts som den minst påverkande lösningen. För kulturmiljö bedöms 
alternativ T1 innebära stora negativa konsekvenser för sambandet mellan 
Hälla och Godegårds kyrka och för områdets kulturmiljö.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Stor negativ Stor negativ

Fornlämningar 

Grundprincipen är att alla fornlämningar ska bevaras för framtiden. 
Järnvägsanläggningen innebär direkt markintrång i fornlämningar såsom 
kolningsanläggning (Raä 397), blästplats (Raä 297), fossil åker (Raä 272, 
191 samt 268). Av de nämnda fornlämningar bedöms blästplatsen vara 
unik för området och därmed erhålla ett högt bevarandevärde i jämfö-
relse med kolningsanläggning samt fossil åkermark, som är mera frekvent 
förekommande. Alla fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen vilket 
innebär att all eventuell påverkan är tillståndspliktig och ansökan om till-
stånd ska sökas hos länsstyrelsen i Östergötland. Efter eventuellt tillstånd 
kan fornlämningen helt eller delvis komma att dokumenteras och tas bort 
vilket innebär att den inte kan upplevas i framtiden och möjligheten att 
läsa landskapet går förlorad. Intrånget i fornlämningarna bedöms innebära 
stora negativa konsekvenser. 
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förskjuts järnvägen något västerut i jämförelse med järnvägens nuvarande 
sträckning. Trots detta innebär den nya järnvägen genom breddning och 
därmed markintrång en negativ påverkan på kyrkomiljön samt skapar 
en förstärkt barriär som försvårar möjligheten att läsa sambandet mel-
lan kyrkomiljön och den medeltida Hälla Gård, på västra sidan om järnvä-
gen. Förskjutningen av järnvägen fortsätter därefter även i den avslutande 
södra delen av odlingsslätten. Den enda bevarade banvaktarstugan ut-
med järnvägssträckan, med tillhörande uthus, hamnar på den östra sidan 
om järnvägen. Av bullermässiga skäl kan stugan som idag används som 
bostad, inte göra det i fortsättningen. För att minska bullerpåverkan på 
övriga bostäder öster om järnvägen, så har en bullerskyddsvall föreslagits 
en på platsen för banvaktarstugan samt att banvaktarstuga därmed inlöses. 
Byggnaden tillhör järnvägshistorian på sträckan och en rivning innebär att 
den sista kvarvarande banvaktarstugan på järnvägssträckan försvinner.

Den planerade järnvägen, omläggning av vägar och övriga markintrång 
innebär att betydelsefulla historiska samband bryts och att värdefulla mil-
jöer försvinner. Effekten av denna påverkan innebär att möjligheten till att 
läsa landskapets tidsdjup försvåras avsevärt vilket bedöms innebära stora 
negativa konsekvenser  för kulturmiljön.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Stor negativ Stor negativ

Moränbackslandskapet

Skogsområdet har spår av odlingslämningar som visar på befolkning-
ens försörjningsbehov under historisk tid. Järnvägen följer samma 
läge som idag men breddas vilket innebär markintrång i landskapet. 
Moränbackslandskapet är tåligt men järnvägen kan innebära att intrång 
sker i ytor där lämningar förekommer. Stationssamhället Degerön växte 
fram kring järnvägen när den anlades. Trots de åtgärder som utförts i det 
förberedande arbetet för dubbelspår som skett i Degerön, är det ändå möj-
ligt att utläsa samhällets historia. 

Planerad järnvägsanläggning innebär markintrång men framförallt lo-
kalt, närmast befintlig järnvägsanläggning. På ömse sidor om vattendrag, 
km 22+920 finns ett flertal ytor med fossil åkermark med fornlämnings-
status. Ny järnväg anläggs på bro över vattendraget vilket bedöms komma 
att innebära intrång som fragmenterar fornlämningsmiljön ytterligare. 
Effekten av planerad järnväg innebär att infrastrukturanläggningen tar 
mer mark i anspråk och bevarade lämningar från den tidigare markan-
vändningen i landskapet fragmenteras. Landskapet bedöms dock tåligt och 
de negativa konsekvenserna bli små.

Värde Effekt Konsekvens
Lågt Liten negativ Liten negativ

Kumulativa effekter
Kumulativa effekter avser samverkan mellan flera olika effekter som upp-
står som en följd av projektet. Effekter av projektet kan även samverka 
med effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt.

Möjligheten att uppfatta kulturmiljöns tidsdjup påverkas framför allt ge-
nom att vägar ändras i sina sträckningar. Genom detta försvåras möjlighe-
ten att avläsa och förstå landskapets historia, från medeltid fram till idag. 
Dessa delar skapar tillsammans en stor negativ påverkan för kulturmiljön.

Sammantagen bedömning
Förutom att järnvägen innebär ett direkt intrång i lagskyddade forn-
lämningar, är järnvägens största negativa påverkan på kulturmiljön 
den påverkan som sker igenom omläggning av väg 1102, i passagen av 
Godegårds kyrka. Omläggningen av väg 1102 innebär att kulturlandska-
pets karaktär kring Hälla gård förändras drastiskt. Väg 1102 ålderdomliga 
sträckning ändras i sin sträckning genom att läggas i skärning under järn-
vägen fram till Godegårds medeltida sockenplats. Effekten blir att samban-
det mellan Hälla gård och kyrkan finns kvar genom vägomläggningen men 
det historiska stråket är för alltid utraderat. De negativa konsekvenserna 
bedöms bli stora.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Stor negativ Stor negativ

Skyddsåtgärder
Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsande 
åtgärder för att motverka störningar från anläggningen och trafiken. Under 
denna rubrik finns en redovisning av de åtgärder vars genomförande regle-
ras i järnvägs/vägplanen eller avtal samt ytterligare åtgärder som föreslås. 

De skyddsåtgärder som står listade under rubriken ”Skyddsåtgärder som 
regleras i järnvägsplanen/vägplanen” utgör förutsättningar i de konse-
kvensbedömningar som finns i MKB:n. Beroende på vad och hur en fråga 
regleras/kommer regleras i avtal kan även skyddsåtgärder som regleras i 
avtal ingår i konsekvensbedömningarna. Detta sker då i separata steg och 
framgår tydligt.

Åtgärder som regleras i järnvägsplanen/vägplanen 

Inga åtgärder föreslås.

Åtgärder som regleras i avtal 

Inga åtgärder föreslås.

Ytterligare förslag på åtgärder

•	 Om ej banarbetarbostaden kan bevaras på sin ursprungliga plats bör 
byggnaden med uthus och trädgård dokumenteras. Möjligheten 
till flytt av byggnaderna bör utredas vidare ur bevarandesynpunkt 
samt genomföras i samråd med antikvarisk expertis.

•	 Bulleråtgärder på byggnader bör utföras i samråd med antikvariskt 
sakkunnig och ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde 
och dess förutsättningar

•	 Återplantering av dubbelsidig allé längs väg 1101, öster om Godegård 
för att återskapa vägstråkets tidigare karaktär. 

6.1.3 Naturmiljö
Bedömningsskala
Bedömning av påverkan är främst inriktad på åtgärder i naturvärdesobjekt 
och landskapsobjekt som identifierats vid utförd naturvärdesinventering. 

Stor negativ påverkan - uppstår när åtgärden/verksamheten orsakar 
att viktiga ekologiska samband bryts eller att artmångfalden reduceras i 
stor omfattning. Stor negativ påverkan bedöms också uppstå om åtgärden/
verksamheten helt förstör de ekologiska förutsättningarna i livsmiljöer. 

Måttlig negativ påverkan - uppstår när åtgärden/verksamheten försva-
gar viktiga ekologiska samband eller i viss grad reducerar artmångfalden. 
Måttlig negativ påverkan uppstår också om de ekologiska förutsättningar-
na i livsmiljöer försämras. 

Liten eller ingen negativ påverkan – uppstår om ekologiska samband, 
artmångfald och/eller livsmiljöer inte påverkas av åtgärden/verksamheten, 
eller påverkas i mycket liten grad.

Positiv påverkan - uppstår när åtgärden/verksamheten stärker viktiga 
ekologiska samband eller ökar artmångfalden. Positiv påverkan uppstår 
också om de ekologiska förutsättningarna i livsmiljöer förbättras.

Metodik och osäkerheter i bedömningen
Beskrivningen av naturmiljöns förutsättningar är baserad på den för-
djupade landskapsanalysen och naturvärdesinventeringen som ingått 
i projektet, se kap 5.1,  samt tidigare naturinventering (Calluna, 2006). 
Information om utbredning av skyddade/utpekade områden har hämtats 
från kartskikt från länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt artförekomster från Artportalen 
och Artdatabanken. 

Inga fördjupade fysiska artinventeringar har ingått i naturvärdesinven-
teringen, vilket medför viss osäkerhet i bedömningen av vissa aspekter. 
Fördjupade artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt grod- och kräl-
djur utförs under våren och sommaren 2017 i syfte att ge underlag för be-
dömning av järnvägsprojektets eventuella påverkan på dessa artgrupper. 
Resultatet redovisas i separat PM som hanteras genom samråd med läns-
styrelsen i Östergötland.

Parallellt med järnvägsplansprocessen sker projektering av bland annat 
vägar, broar och trummor, varvid informationen om påverkan på objekten 
blir mer detaljerad och bedömningen av påverkan och konsekvens kan på-
verkas av detta.

Effekter och konsekvenser nollalternativet
Nollalternativet innebär att järnvägen inte byggs om på sträckan 
Jakobshyttan – Degerön. Jämfört med nuläget kommer trafiken att kunna 
öka, men inte i samma omfattning som i utbyggnads-/planalternativet. 

Ökad trafikering innebär främst en ökad bullerstörning, vilket kan ha ne-
gativ inverkan på bland annat fåglar. Enligt resonemang nedan i Generell 
påverkan och effekt bedöms dock inte järnvägsbuller ha någon betydande 
negativ påverkan på känsliga fåglar vid så låga trafikvolymer som befintlig 
järnväg har kapacitet till. 
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Trafikdöd är en annan effekt som järnvägstrafik kan medföra. För de flesta 
arter ses generellt ingen påverkan på den nationella artstammen, men på 
regional och framförallt lokal nivå kan det ha betydelse. Antalet viltolyckor 
styrs till största del av storlekarna på de lokala viltstammarna, vilka därtill 
varierar årligen. Järnvägsplanen med dubbelspår innebär ingen markant 
ökning av antalet tåg per tidsenhet jämfört med dagsläget (från 51 till 52 
tåg per dygn). Trafikdödligheten som förväntas på sträckan bedöms därför 
inte utgöra någon betydande påverkan på viltstammarna. För större vilt 
bedöms den marginella ökningen av tågtrafik inte innebära någon större 
påverkan och konsekvenserna för större däggdjur bedöms därmed bli små. 
Sannolikt blir de negativa konsekvenserna något större för mellanstora till 
mindre däggdjur än för större däggdjur då det tar längre tid för mindre 
djur att korsa det bredare järnvägsområdet (se konsekvenser avseende bar-
riäreffekter för vilt) och de är därmed exponerade för fara under en längre 
tid. 

Järnvägsplanen innebär att antalet viltolyckor kommer öka i liten grad. 
Sammantaget bedöms effekten på viltstammar och lokala populationer av 
mellanstora djur bli liten negativ och därmed bedöms en liten negativ kon-
sekvens uppstå. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten negativ Liten negativ

Dubbelspåret byggs för att klara en kapacitetshöjning till ca 70 - 80 tåg per 
dygn. Om trafiken ökar till den omfattningen börjar trafikdöd kunna bli 
ett problem för naturvård och drift av banan. Järnvägar med dessa trafik-
volymer uppskattas ha liten barriäreffekt, men faller inom den kategori av 
järnvägar som uppvisar de högsta olyckstalen. Vid ökad trafik bör därför 
stängsling och andra olycksreducerande åtgärder övervägas.

En järnväg kan även bilda en barriär för många djur och växter, vilket för-
svårar spridningen och riskerar att lokalt utarma eller utrota populationer 
för arter med dålig förmåga att korsa barriären eller undvika trafiken på 
järnvägen. Fragmentering som resultat av förlust av livsmiljö och barri-
äreffekter leder till att känsliga och krävande arter minskar i individantal, 
misslyckas med att reproducera sig och eventuellt dör ut, när deras livsmil-
jöer krymper, störning introduceras och möjligheterna till spridning mel-
lan lämpliga livsmiljöer försvåras. I detta fall ska en redan befintlig järnväg 
byggas om till dubbelspår. Barriäreffekten finns således redan i nuläget, 
men för många arter förstärks barriäreffekten i och med att dubbelspår 
anläggs och banvallen/spårområdet breddas. Den prognosticerade trafiken 
för järnvägen är från i dagsläget 51 tåg per dygn (2015) till 52 tåg per dygn 
(2050). Järnvägar med trafikvolymer som är mindre än 120 tåg per dygn 
bedöms ha liten barriäreffekt på större däggdjur (Seiler m fl, 2015). Då 
järnvägen är ostängslad med relativt låg trafikvolym antas järnvägen idag 
inte utgöra någon större barriär.

Järnvägens sammantagna påverkan bedöms bli att barriäreffekter ökar 
i liten grad. Korridoren blir bredare i och med dubbelspår, trädsäkring 
samt längs vissa sträckor parallella spår med restytor emellan vilket troli-
gen medför att färre djur korsar järnvägen, framförallt gäller detta mindre 
däggdjur. Större vilt kommer troligen kunna passera järnvägen i ungefär 
samma utsträckning som i dagsläget.

För större däggdjur bedöms effekten bli marginell till liten negativ och det 
innebär ingen till liten negativ konsekvens.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Ingen – liten negativ Ingen – liten negativ

För medelstora till mindre däggdjur bedöms barriäreffekten bli måttligt 
negativ och därmed blir konsekvensen måttligt negativ. Godegårdsån fung-
erar som en viktig transportled och ledlinje i landskapet och det är viktigt 
att samtliga passager utformas så det finns utrymme för arter att förflytta 
sig längs ån. Det är dock ovisst hur väl djuren kommer nyttja passager vid 
vattendrag, om dessa nyttjas väl så blir barriäreffekten lägre. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Måttlig negativ Måttlig negativ

Utifrån de landskapsekologiska analyser som gjorts bedöms järnvägspla-
nen innebära ett tillskott av livsmiljöer för kärlväxter och insekter. Det 
utökade banområdet bedöms därtill underlätta, snarare än försvåra, sprid-
ningsmöjligheter för pollinerande insekter och deras värdväxter och ef-
fekten bedöms därmed kunna bli positiv. Järnvägsplanen bedöms därför 
medföra små positiva konsekvenser för arter av kärlväxter och insekter, då 
andelen lämpliga livsmiljöer i landskapet troligen ökar. Värdet av livsmil-
jöerna för kärlväxter och pollinerande insekter är dock beroende av hur 
banområdet förvaltas med avseende på slåtter och kemikalieanvändning. 
De positiva effekterna är beroende av att förutsättningar som gynnar en 
hävdgynnad flora (torr, öppen, solbelyst och sandig mark) återställs i be-
fintlig banvall respektive skapas där nytt spår anläggs.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Positiv Positiv

Figur 6.1.11. Hällmarkstallbrant med äldre tallar.

Risken för föroreningsspridning till ytvatten i händelse av en olycka är 
mycket liten även med nollalternativet, och ökar endast marginellt jämfört 
med nuläget på grund av trafikökning. 

Övriga aspekter avseende naturmiljön bedöms inte påverkas av nollalter-
nativet. Nollalternativet bedöms ha inga eller mycket små negativa effekter 
för naturmiljön jämfört med nuläget, vilket innebär att det blir marginella 
konsekvenser på omgivningen.

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Generell påverkan och effekt

Varje år försvinner stora arealer naturmark i Sverige till följd av bland an-
nat skogsbruk och urbanisering. När befintliga miljöer med höga natur-
värden avverkas eller omvandlas och triviala naturområden ges små eller 
inga möjlighet att utvecklas, reduceras kvaliteten i våra landskap både som 
livsmiljö och hur vi upplever dess värde och betydelse. Anläggandet eller 
utbyggnad av en järnväg innebär effekter på naturmiljön som kan delas in 
i olika kategorier; förlust av livsmiljöer, barriäreffekter, fragmentering, tra-
fikdödlighet, störningar och föroreningar samt skapande av nya livsmiljöer 
och korridorer. Olika miljöer har olika känslighet för dessa ingrepp och 
störningar. 

Den mest uppenbara effekten är förlusten av livsmiljöer. Det innebär att 
befintlig natur försvinner eller att speciella betingelser, som mikroklimat 
eller tysthet, förändras. De djur och växter som levde i berörda biotoper 
kan med största sannolikhet inte fortsätta leva där. Det planerade dubbel-
spåret följer delvis befintligt spår och anläggs delvis i ny sträckning. Den 
nya järnvägssträckningen och förändrad sträckning av vägar innebär att 
både skogsmark och åkermark tas i anspråk. I norra delen berörs främst 
brukad skog och kalhyggen, men även mindre skogsområden och sump-
skogar som har klassats som naturvärdesobjekt påverkas (se vidare i ned-
anstående avsnitt). I södra delen berörs lövskogsområden och en betes-
mark av ny spårsträckning (se avsnitt om naturvärdesobjekt nedan), men 
framför allt tas åkermark i anspråk. 

I partier där järnvägen går genom skogsmark upprättas en trädsäkringszon 
om 20 meter på båda sidor av spåren. Inom zonen avverkas alla träd i syfte 
att säkerställa spåranläggningens funktion, så att träd exempelvis inte fal-
ler och skadar kontaktledningar. Detta medför att förlusten av livsmiljöer 
i skogliga biotoper ökar i viss grad samt att barriäreffekten för fauna kan 
förstärkas, om en bredare öppen gata bildas i skogen. Nya ersättnings- och 
servicevägar som ska anläggas på grund av utbyggnaden av järnvägen an-
läggs om möjligt inom trädsäkringszonen, så att ytterligare skogsmark inte 
behöver tas i anspråk. Korridorens livsmiljöer bedöms på landskapsnivå 
ha ett måttligt naturvärde med stor variation inom korridoren. Skogliga 
marker får, i och med trädsäkringen, en ny markanvändning med öpp-
nare, buskigare marker, vilket kan bidra till variation i ett i övrigt brukat 
landskap. I skogar med högre naturvärden innebär det dock en förlust av 
värdefulla livsmiljöer. På landskapsnivå bedöms ingreppet i livsmiljöer ha 
liten till måttligt negativ effekt. Konsekvensen bedöms bli liten till måttligt 
negativ.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten – måttlig negativ Liten – måttlig negativ
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Olika störningar och föroreningar kan ha stor påverkan på växter och djur. 
Buller är exempel på en störning som kan uppstå under både byggtid och 
när banan sedan tas i drift. Många fågelarter är känsliga för bullerpåver-
kan, särskilt under häckningsperioden, vilket visar sig i form av färre lycka-
de kläckningar. Även andra arter som kommunicerar med ljud, exempelvis 
groddjur och fladdermöss, påverkas negativt av buller. Vad gäller järn-
vägstrafik är andelen ostörd tid väsentlig för graden av negativ påverkan. 
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. Enligt en hypotes bör störning från passerande tåg (>52 dB) 
inte överstiga 12 min/h för särskilt störningskänsliga arter (t.ex. nattskärra, 
orre, tjäder och skogsduva) (Centrum för biologisk mångfald, 2013). Den 
prognosticerade trafiken för järnvägen är från i nuläget 51 tåg per dygn 
(2015) till 52 tåg per dygn år 2040 vilket motsvarar i genomsnitt ca två tåg 
per timme. Även om trafikökningen skulle bli 70-80 tåg per dygn (ca tre 
tåg per timme) blir påverkanstiden mindre än 12 min/h. 

Utförda bullerberäkningar för projektet presenteras i avsnitt 6.2.2 samt i 
PM Buller. Där framgår att planalternativet generellt medför en ökad bul-
lerpåverkan jämfört med nuläget, både vad gäller ekvivalenta ljudnivåer 
och maximala ljudnivåer. De delområden som i nuläget bedöms utgöra de 
viktigaste fågellokalerna är sjösystemet i sprickdalen och lövskogarna vid 
Godegårdsån från Godegårds samhälle och söderut. Vid sjöarna Fiskgölen, 
Långgölen och Anderstorpagölen medför utredningsalternativet gene-
rellt en ökning av de ekvivalenta ljudnivåerna med ca 5 dBA (från 50-60 
dBA till 55-65 dBA). Vid Unnagölen planeras järnvägen gå i ny sträckning 
längre från sjön. Detta medför en minskad bullerpåverkan, där den ekviva-
lenta ljudnivån minskar från 60-70 dBA till 55-65 dBA. Vid Godegårdsån 
söder om Godegård är den beräknade ekvivalenta ljudnivån generellt 50-
65 dBA. Samma intervall beräknas uppstå vid utbyggnadsalternativet, men 
en något större del av å-sträckan berörs av ljudnivåer i den övre delen av 
intervallet. 

Figur 6.1.12. Artrik järnvägsmiljö vid Godegårds bangård Figur 6.1.13 . Godegårdsån vid läget för planerad ny bro norr om Godegård.

Sammantaget bedöms genomförandet av järnvägsplanen inte innebära 
någon avgörande bullerstörning för fågellivet inom området på lång sikt. 
Permanenta bullerskydd för fågellivet bedöms därför inte vara nödvändigt. 
Fördjupade artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt grod- och kräl-
djur utförs under våren 2017 i syfte att ge ytterligare underlag för bedöm-
ning av järnvägsprojektets påverkan på dessa artgrupper. 

I nuläget bedöms effekten på lång sikt bli marginell och därmed uppstår 
inga till små negativa konsekvenser.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Marginellt negativ Inga - liten negativ

Längs en ny järnväg skapas också nya livsmiljöer och korridorer, vilket kan 
vara både positivt och negativt. Järnvägsmiljöer fungerar på många ställen 
i Sverige som refuger för hävdade arter vars ursprungsbiotoper, som exem-
pelvis sandmiljöer, försvunnit mer och mer i landskapet. Dessa möjligheter 
kan utvecklas i och med anläggandet av nya järnvägsspår där miljöer hålls 
öppna. Det kan också vara negativt då invasiva arter, som exempelvis lupi-
ner och vresros, ges möjlighet att sprida sig i landskapet och ta över stora 
områden och konkurrera ut inhemska arter. I detta projekt bedöms bland 
annat naturvärden knutna till befintliga järnvägsmiljöer vara möjliga att 
bevara och utveckla, se vidare i kommande avsnitt.

För skyddsåtgärder och konsekvenser med avseende under byggtiden, kap 
7.2.6 och 7.3.2.

Påverkan och effekter på naturvärdesobjekt

Flera av de naturvärdesobjekt som identifierats vid utförd naturvärdesin-
ventering påverkas av planerade arbeten för anläggande av dubbelspår. I 
tabell 6.1.1 nedan listas naturvärdesobjekten, hur de påverkas, vilken effekt 
detta bedöms medföra, graden av påverkan samt konsekvens. Vissa objekt 
som inte påverkas direkt, men som ligger i direkt anslutning till järnvä-
gen, redovisas också i tabellen. Även dessa objekt kan kräva hänsyn och 
skyddsåtgärder. 

Effekter och konsekvenser för landskapsobjekt 

De landskapsobjekt som identifierats vid utförd naturvärdesinventering (se 
t.ex. Figur 6.1.12) påverkas av planerade arbeten för anläggande av dubbel-
spår. I tabell 6.1.2 nedan listas dessa landskapsobjekt, samt bedömning av 
påverkan, effekt och konsekvens.

Effekter och konsekvenser på objekt med generellt biotopskydd

Ett objekt som omfattas av det generella biotopskyddet påverkas av åtgär-
der vid anläggande av dubbelspår; ett dike i åkermark (5.1.21, objekt 3). 
Här avses dubbelspåret anläggas i en ny sträckning väster om befintligt 
spår. Diket går i en båge och korsas av det nya dubbelspåret på två ställen, 
där nya trummor anläggs. Detta medför att en del av det öppna diket kom-
mer att försvinna, och därmed minskar ytan av tillgänglig livsmiljö för de 
arter som trivs i denna biotop. Diket bedöms dock vara relativt artfattigt 
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Tabell 6.1.1. Identifierade effekter och konsekvenser på naturvärdesobjekt

Objekt ID Värde Beskrivning av objekt Påverkan/Effekt Konsekvens

6 4, Måttligt
Bäck med kringliggande likåldrig granskog. Bäcken är lugnflytande med mjukbotten. Källflödet ligger precis öster om 
järnvägsbanken. Inom korridoren går bäcken genom två trummor under två service-/skogsbilvägar. Den västligare 
av dessa är rasad och den östliga är en mindre betongtrumma i gott skick. 

Nytt spår anläggs längs befintligt spår. Ny och längre trumma/bro anläggs i bäcken. Effekten blir liten negativ. Små negativa konsekvenser.

8 3, Måttligt

Stenbäcken; bäckmiljö som omges av barrblandskog. Bäcken korsas inom järnvägskorridoren av järnvägsbanken 
och en serviceväg. Ingen av trummorna utgör vandringshinder men vid järnvägsbanken är bäckfåran skapad av 
stenkross och bedöms därför ha låga naturvärden. Vid servicevägen bedöms vattendragets naturvärden vara något 
högre. 

Trippelspår och ev. parallell serviceväg anläggs längs befintligt spår. Ny och längre trumma/bro anläggs i bäcken. Ev. aktuellt att räta upp bäcken så att 
rät vinkel erhålls mellan trumma och spår. Effekten blir liten negativ. Små negativa konsekvenser.

11/12 4/4, Måttligt
Kossbrunnsgölen med omgivande våtmark. Tjärnen är påverkad av befintlig järnväg genom utfyllnad i östra 
strandkanten. Omgivande skog har sannolikt tidigare varit blötare myrmark men områdets hydrologi har påverkats 
av järnvägen och är därför torrare nu.

Nytt spår och serviceväg anläggs längs befintligt spår, på västra sidan. Detta ökar graden av påverkan på tjärnen, ytterligare utfyllnad krävs och 
gölens yta minskar. Effekten blir måttligt negativ. Måttliga negativa konsekvenser

15 2, Högt
Lövrik sumpgranskog med dominans av äldre gran och stor andel död ved. Området är utpekat som nyckelbiotop. I 
området går en mindre bäck. Bäcken är omgrävd i inloppet vid järnvägsbanken och stränderna består av stenkross. 
Befintlig trumma utgör inte vandringshinder. 

Dubbelspår anläggs längs befintligt spår på västra sidan. Ev genomförs en marginell breddning av trädsäkringszon vilket då tar en mindre markyta i 
anspråk.  Ny och längre trumma/ bro anläggs i bäcken. Effekten blir liten till måttligt negativ. Måttliga negativa konsekvenser

14/16 2, Högt Anderstorpagölen och dess strandmiljö. Mindre tjärn med lövrik strandskog. Befintlig banvall blir intakt och nytt spår anläggs väster om det befintliga och vattenmiljön påverkas därmed inte.  Inga konsekvenser

18 3, Måttligt Litet ruduratmarksområde intill järnvägen med artrika sandblottor. Området kommer ev användas som upplagsyta vilket gör att det temporärt försvinner. Ingen bestående effekt om förutsättningarna återställs. Effekten 
blir i så fall ingen till liten negativ. Inga eller små negativa konsekvenser

19 3, Måttligt
Godegårdsån och kringliggande översvämningsmark. Godegårdsån söder om Anderstorp går idag i en relativt smal 
dalgång mellan befintlig banvall och stigningen upp mot bergsområdena i öster. Området domineras av vass, starr 
och sjöfräken. Vissa inslag av buskvegetation. Grodbiotop.

Den nya järnvägsbanken kommer gå genom den södra delen av våtmarksområdet, strax öster om befintlig järnväg, den delen av våtmarken försvinner 
därmed. Ny vägbro anläggs över järnvägen i södra delen av objektet. Ån leds i ny bro under järnvägsbanken till nytt meandrande lopp väster om 
befintlig järnvägsbank. Se fortsättning naturvärdeobjekt 20. 
Del av våtmarken försvinner där ny järnvägsbro byggs, störning i intilliggande våtmark med risk att hydrologiska förhållanden förändras kan förväntas. 
Måttlig negativ effekt bedöms uppstå för våtmarken. Den sträcka av ån som dras om väster om järnvägen ger möjlighet till förbättrade ekologiska 
förutsättningar i vattendraget och för Godegårdsån bedöms det kunna medföra måttligt positiv effekt. 

Måttliga negativa konsekvenser för våtmarken 
till måttliga positiva konsekvenser för 
Godegårdsån. På lång sikt bedöms omgräv-
ningen ge positiva effekter då vattendraget 
återfår en mer ursprunglig form vilket ger 
förutsättningar för biologisk mångfald.

20 4, Måttligt Granskog i sluttning med stort inslag av lövträd. Längre ner i sluttningen blir området tydligt fuktigare och med 
sumpmarksinslag.

I den södra delen av naturvärdesobjektet, i lågpunkterna ner mot befintlig järnväg där det finns sumpmarksinslag kommer Godegårdsån ledas om i 
nytt meandrande lopp väster om befintlig järnvägsbank. Ån återskapas med en tydlig åfåra och strandmiljöer återskapas enligt hur omgivande åmiljöer 
ser ut. Detta ger bättre konnektivitet i vattendraget och en mer naturlig utformning i stort. Den sträcka av ån som dras om väster om järnvägen ger 
möjlighet till förbättrade ekologiska förutsättningar i vattendraget och för Godegårdsån bedöms det kunna medföra måttligt positiv effekt. Befintligt 
sumpområde kommer därmed tas i anspråk av ån men på lång sikt bedöms förutsättningarna för biologisk mångfald öka i och med den återskapade 
å-fåran. Ny vägbro/vägsträckning byggs genom området och tar en liten andel skogs/sumpmark i anspråk. Schaktning och utfyllnad förändrar 
topografin; skärningar och slänter bildas. Hydrologiska förhållanden förändras närmast järnvägen, mindre sumpdråg försvinner.  Måttligt negativ effekt 
bedöms uppstå för skogs/sumpmark.

Måttliga negativa konsekvenser för skogs/
sumpmark till måttliga positiva konsekvenser 
för Godegårdsån. På lång sikt bedöms 
omgrävningen ge positiva effekter då 
vattendraget återfår en mer ursprunglig form 
vilket ger förutsättningar för biologisk mångfald.

21 3, Måttligt Granskog med sumpinslag i lågpunkter, högre upp i terrängen hällmarktallskog med inslag av myrmark. Stort inslag 
av löv. 

Ny vägsträckning och ny vägbro anläggs över järnvägen och ån. Järnvägsbank samt befintlig väg flyttas österut varvid en liten andel mark tas i 
anspråk. Befintlig järnväg närmast Svartgölen grävs bort för att ge plats för en omgrävning av Godegårdsån där ett mer meandrande lopp skapas. 
Detta återskapar delvis tidigare åsträckning från tiden innan befintlig järnväg byggdes. Schaktning och utfyllnad förändrar topografin; skärningar och 
slänter bildas. I och med att skogsmark tas i anspråk försvinner biotoper. Hydrologiska förhållanden förändras närmast järnvägen, mindre sumpdråg 
försvinner. Effekten bedöms bli måttligt negativ.

Måttliga negativa konsekvenser

22 2, Högt Skogsområde som domineras av hällmarktallskog med äldre tallar. Vissa partier är gran- och lövdominerade. Mindre 
inslag av sumpdråg.

Ny järnvägssträckning genom ena hörnet av området, samt ny ersättningsväg/ serviceväg längs med järnvägen. Schaktning och utfyllnad förändrar 
topografin; skärningar och slänter bildas. Hydrologiska förhållanden förändras närmast järnvägen, mindre sumpdråg försvinner. Skogsbiotoper 
försvinner och fragmenteras. Ny väg anläggs inom trädsäkringszonen och kräver ingen ytterligare avverkning. Effekten bedöms bli måttligt negativ, 
endast del av området påverkas.

Måttliga negativa konsekvenser

23 2, Högt Västlig brant med äldre hällmarkstallskog. God tillgång på död ved.
Ny järnvägssträckning längs ena kanten av området, samt ny ersättningsväg/serviceväg längs med järnvägen. Schaktning och utfyllnad förändrar 
topografin; skärningar och slänter bildas. Branten med hällmarkstallskog försvinner delvis och fragmenteras. Branten utgör värdekärnan i objektet och 
effekten blir därför måttligt till stor negativ.

Måttliga till stora negativa konsekvenser

24 3, Måttligt Långsträckt våtmark med orkidéer, sannolikt tidigare Godegårdsåns fåra. Området påtagligt påverkat av järnvägen. Ny järnvägssträckning på bank genom området. Livsmiljö för fridlyst art påverkas, biotop försvinner/fragmenteras. Risk att våtmarkens hydrologiska 
förhållanden förändras. Effekten bedöms bli måttligt negativ. Måttliga negativa konsekvenser

25 3, Måttligt Sandig, torr och solbelyst artrik vägkant Ny järnvägssträckning korsar vägen vilket gör att områdets yta minskar något. Effekten bedöms bli liten negativ. Små negativa konsekvenser
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26 1, Högt

Godegårdsån och dess strandskog. Nyckelbiotop, sumpskog, naturvårdsprogram. Godegårds-/Hättorpsån är ett 
lugnflytande vattendrag med framförallt mjukbottnar och humusfärgat vatten. Ån omges av en strandskog som 
utgörs främst av grov klibbal, sälg och andra lövträd. Det finns god tillgång på död ved både i och kring vattnet. 
Artvärdet är högt.

Ny järnvägssträckning på bank genom sumpskog med ny järnvägsbro i delvis nytt läge. En GC-väg anläggs genom området. Sumpskogsmark tas i 
anspråk, biotop försvinner/fragmenteras. Störning i värdefull vattenmiljö. Risk att hydrologiska förhållanden förändras. Ev. störningar för fågelliv. 
Effekten bedöms bli måttligt negativ.

Måttliga till stora negativa konsekvenser

27 3, Måttligt Lövskog, förekomst av orkidéer Ny GC-väg samläggs med ny väg till reningsverket, parallellt med järnvägsområdet vilket gör att delar av området tas i anspråk. Livsmiljö för fridlyst art 
kan påverkas, biotop försvinner/ fragmenteras, ev. störningar för fågelliv. Effekten bedöms bli liten till måttligt negativ. Små till måttliga negativa konsekvenser

28 3, Måttligt Ädellövskog med grova träd av lind, lönn, hästkastanj. Förekomst av håligheter. Ny vägbro över järnvägen, ny väg och GC-väg, släntuppbyggnad vilket gör att skogsmarken delvis tas i anspråk. Ovanlig biotop minskar/fragmenteras 
därmed. Ev. störningar för fågelliv. Effekten bedöms bli liten till måttligt negativ. Små till måttliga negativa konsekvenser

29 3, Måttligt Solbelyst, torr och artrik bangård Om ingen återställning genomförs försvinner miljön och arterna. I så fall blir effekten måttligt negativ. Värdena kan återskapas genom återställande av 
mark och återläggande av vegetationsmassor, i så fall blir det ingen bestående effekt/liten negativ effekt. Små eller måttliga negativa konsekvenser

30/31 2/1, Högt

(30)Våtmark intill Godegårdsån samt (31) Godegårdsån och dess strandskog intill objekt 30. Nyckelbiotop, 
sumpskog, naturvårdsprogram, skogliga naturvårdsavtal. Våtmarken är till stor del öppen med ett stort inslag av död 
ved, främst stående björkar. Ån är här långsamtflytande, meandrande och omges av en ofta översvämmad 
strandskog med god tillgång på död ved. Vattnet är humusfärgat.

En ny vägbro anläggs över Godegårdsån sydost om Godegård samt ny väg (som ansluter mot Hökavägen) genom våtmark och strandskog. Åtgärden 
leder till en störning i värdefull vattenmiljö. Sumpskogsmark tas i anspråk. Risk att hydrologiska förhållanden förändras. Ev. störningar för fågelliv. 
Negativa effekter minskas dock genom att vägen anläggs på befintlig vägbank genom sumpskogen. Två små gölar lämpliga för groddjur kommer att 
försvinna pga den nya vägen. Då sumpskog/våtmark fragmenteras av ny väg föreslås att trummor för groddjurspassage anläggs under vägen för att 
underlätta spridning mellan våtmarksområdena. Effekten bedöms bli måttligt negativ.

Måttliga till stora negativa konsekvenser

31 1, Högt
Godegårdsån och dess strandskog längre söderut (ej vid objekt 30). Nyckelbiotop, sumpskog, naturvårdsprogram, 
skogliga naturvårdsavtal, biotopskydd. Ån är här långsamtflytande, meandrande och omges av en ofta översväm-
mad strandskog med god tillgång på död ved. Vattnet är humusfärgat.

Ingen direkt fysisk påverkan på objektet. Dubbelspår anläggs i ny sträckning strax väster om befintligt spår. Detta kan leda till ev. störningar för fågelliv 
(mindre hackspett förekommer bland annat) i strandskog, främst tillfälligt under byggskedet. För påverkan av ny bro, se objekt 30/31. Effekten bedöms 
bli liten negativ.

Små negativa konsekvenser

32 4, Måttligt Kultiverad betesmark med framförallt blommande kantområden. Ny järnvägssträckning genom området och ny serviceväg (kort sträcka) vilket gör att betesmarken försvinner/ fragmenteras. Effekten blir måttligt 
negativ. Måttliga negativa konsekvenser

34 4, Måttligt Yngre lövblandskog med inslag av gran. Troligen tidigare hävdad mark. 
Ny järnvägssträckning dras genom området samt ersättnings-/serviceväg väster om spåren. Skogsmarken tas i anspråk, biotop minskar/fragmenteras. 
Väg anläggs inom trädsäkringszonen och medför inget ytterligare intrång. Större delen av objektet påverkas negativt men skogsområdet fortsätter 
västerut vilket gör att effekten bedöms som liten negativ.

Små negativa konsekvenser

35 3, Måttligt Vattendrag, översvämningsområde. Öppen bäckmiljö som ofta översvämmas. Vattendraget är lugnflytande med 
framförallt mjukbotten, men också inslag av sand. Dubbelspår anläggs längs befintligt spår. En ny och längre trumma/bro anläggs över vattendrag. Effekten bedöms bli liten negativ. Små eller inga konsekvenser

Objekt ID Värde Beskrivning av objekt Påverkan/Effekt Konsekvens
A Lågt till 

måttligt
Sandig järnvägsmiljö, norra 
delen

Om åtgärder görs i befintligt spårområde finns möjlighet att bevara/ återställa markens förutsätt-
ningar för artrikedom.  
Ev. ingen bestående effekt om förutsättningar bevaras/återställs.  I annat fall; ovanlig biotop 
minskar. Effekten bedöms därför bli liten till måttligt negativ.

Små eller måttligt negativa 
konsekvenser

B Högt Sjösystemet Fiskgölen-Långgö-
len-Anderstorpa-gölen

Befintlig banvall blir intakt och nytt spår anläggs väster om det befintliga. Spåret passerar direkt 
väster om Anderstorpagölen, men på längre avstånd från övriga gölar. Sjösystemet påverkas 
indirekt genom att utsläpp kan ske som riskerar påverka sjöarna. Krävs restriktioner avseende bl.a. 
kemikalie- och masshantering p.g.a. närheten till ytvatten. Effekten bedöms bli liten negativ.

Små eller inga konsekvenser

C Högt Godegårdsån och angränsande 
lövskogar

Ån påverkas på ett flertal platser; vid omdragning av åsträckan söder om Anderstorp, vid anläg-
gande av broar norr och sydost om Godegård samt ett flertal trumbyten. Se tabell 6.1.1 för mer 
information. Effekten bedöms bli måttligt negativ till måttligt positiv. 

Måttliga negativa till måttliga 
positiva konsekvenser.

D Lågt till 
måttligt

Godegårds bangård Om åtgärder görs i befintligt spårområde finns möjlighet att bevara/ återställa markens förutsätt-
ningar för artrikedom.  
Ev. ingen bestående effekt om förutsättningar bevaras/återställs.  I annat fall; ovanlig biotop 
minskar. Effekten bedöms därför bli liten till måttligt negativ.

Små eller måttliga negativa 
konsekvenser

E Måttligt Odlingslandskapet kring 
Godegård

Spårområdet blir bredare och delvis ny sträckning av järnväg. Odlings- och betesmark tas i 
anspråk och biotoper försvinner. Om små delområden bildas riskeras att dessa slutar brukas och 
växer igen. Järnvägen kommer att utgöra en större barriär för de djur som vistas i området. 
Effekten bedöms bli måttligt negativ.

Måttliga negativa konsekvenser

Tabell 6.1.2. Identifierade effekter och konsekvenser på landskapsobjekt
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och värdet är därför lågt. Merparten av diket läggs i trumma och yta öppet 
dike i landskapet minskas med ca 100 m. Detta landskap är småskaligt och 
innehar många värdefulla småbiotoper och effekten bedöms därför vara li-
ten till måttligt negativ och konsekvensen blir därför liten negativ. Se även 
Bilaga 1. Prövningar inom järnvägsplanen.

Värde Effekt Konsekvens
Lågt Liten -  måttlig negativ Liten negativ

Effekter och konsekvenser på områden med strandskydd

Påverkan på sjöar och vattendrag med avseende på strandskydd redovisas i 
Bilaga 1. Prövningar inom järnvägsplanen.

Strandskyddsområdena som berörs av ny järnväg bedöms generellt ha ett 
måttligt till högt naturvärde och järnvägsåtgärderna bedöms sammantaget 
ge en måttligt negativ effekt. Konsekvensen blir därmed måttligt negativ. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt – högt Måttlig negativ Måttlig negativ

Effekter och konsekvenser på skyddade arter

Eventuell påverkan och effekt på arter som är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen (2007:845) avser Trafikverket hantera genom ett 
samråd enligt Miljöbalken 12 kapitel, 6 §. Dessa frågor kan hanteras ge-
nom samråd om det är sannolikt att åtgärderna inte påverkar skyddade ar-
ters gynnsamma bevarandestatus negativt.

Fördjupade artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt grod- och kräl-
djur utförs under våren 2017 i syfte att ge underlag för bedömning av järn-
vägsprojektets eventuella påverkan på dessa artgrupper. Resultaten redo-
visas i separat PM tillsammans med  förslag på skyddsåtgärder som bör 
vidtas för att inte påverka skyddade arters bevarandestatus.

Påverkan och effekt på skyddade arter bedöms således inte i föreliggande 
MKB.

Effekter och konsekvenser på vattendrag

Samtliga vattendrag som korsar järnvägen påverkas i någon mån av pla-
nerade åtgärder. Flertalet vattendrag är utpekade som naturvärdesobjekt, 
vilka beskrivs i tabell 6.1.1, medan andra inte har bedömts som naturvär-
desobjekt på grund av hög grad av antropogen påverkan. Även för icke na-
turvärdesklassade vattendrag kan en påverkan ge konsekvenser för natur-
miljön, exempelvis med avseende på spridning av grumlande partiklar och/
eller föroreningar. Detta kan påverka nedströms liggande naturvärdesob-
jekt som Godegårdsån (Figur 6.1.13). 

Vattendragen inom korridoren har olika höga värden, vilka finns redovi-
sade i tabellen för naturvärdesobjekt (Tabell 6.1.1). Sammantaget bedöms 
värdet för alla vattendrag inom korridoren vara måttligt. Nedanstående ge-
nerella effekter gäller därmed för samtliga naturliga vattendrag som berörs 
av nytt järnvägsspår. 

Hydrologin i ett område kan påverkas av förändringar av rinnvägar i land-
skapet, t.ex. genom anläggande av bankar och skärningar. Dimensionering 
av trummor och broar kan påverka flöden och nivåer i vattendrag samt 

Figur 6.1.14 Planerad omgrävning av Godegårdsån söder om Anderstorp med ingående delar.

Figur 6.1.15. Passage av Godegårdsån strax norr om Godegård. Anläggande av ny bro samt utfyllnad i vattenområde.
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Befintlig plankorsning med väg 1101 i Godegård ska ersättas av en plan-
skild korsning söder om samhället. Detta medför att en ny bro anläggs 
över Godegårdsån samt en bilväg österut genom våtmarksområde, se figur 
6.1.16. Vägen kommer att följa en befintlig vall som delar våtmarksområdet 
kring Godegårdsån. Vägen kommer att breddas jämfört med befintlig vall 
och tar därmed mer yta i anspråk. För att minska fragmenteringen anläggs 
torrtrummor för groddjur och mindre däggdjur genom vägbanken, men 
dessa planeras inte ha någon hydrologisk effekt förutom vid mycket höga 
vattennivåer.  

Området kring banvaktarstugan, km 244+000 söder om Godegårds kyrka, 
avvattnas idag österut via en trumma under järnvägen och vidare i dike ge-
nom ett skogsområde och åkermark. För att uppfylla dagens krav krävs att 
nivån på utloppet sänks. Om befintligt dike österut skulle sänkas skulle det 
ge ett stort ingrepp i skogsområdet öster om järnvägen så istället har en 
lösning valts där vattnet leds norrut i dike/dränering som ansluts till vat-
tendrag i km 243+750. Detta medför att flödet i diket österut kommer att 
minska och flödet i vattendraget norr om banvaktarstugan kommer att öka 
något. Detta bedöms dock bara ge små konsekvenser för naturmiljön och 
hydrologin i området. 

Flytten av Godegårdsån samt anläggande av broar och förändringen av hy-
drologin vid banvaktarstugan kommer att hanteras i ansökan om tillstånd 
för vattenverksamhet med tillhörande MKB och teknisk beskrivning, se 
Figur 6.1.17 och tabell 6.1.3. 

För två mindre vattendrag kommer anmälan om vattenverksamhet att tas 
fram, se Figur 6.1.17 och tabell 6.1.3. Det ena vattendraget som rinner från 
Axhultasjön till Godegårdsån, vilket korsas av järnvägen i km 244+920, be-
döms ha påtagligt naturvärde och befintliga trummor ska bytas ut mot en 
bro. Det andra vattendraget som rinner från Svartgölen till Godegårdsån, 
vilket korsas av järnvägen i km 245+520, ingår i markavvattningsföretaget 
Rödja, Folkhult m.fl. 1921. Övriga mindre vattendrag som korsas av järnvä-
gen bedöms inte påverkas av projektet i sådan omfattning att anmälan eller 
tillstånd för vattenverksamhet krävs.

Den totala effekten på vattendragen bedöms, med avseende på naturmiljö, 
barriäreffekt och hydrologi, bli liten under förutsättning att omledning av 
Godegårdsån genomförs så att vattnet leds på ett sätt som liknar det ur-
sprungliga i så stor grad som möjligt, att trummor och broar dimensione-
ras på ett korrekt sätt samt att övriga skyddsåtgärder följs vid anläggande 
av nya trummor och broar. Konsekvensen bedöms därmed också bli liten.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten negativ Liten negativ

Figur 6.1.16. Söder om Godegård anläggs ny väg 1101 österut längs en befintlig bank genom våtmarksområde. Ny bro anläggs över 
Godegårdsån.genom våtmarksområde. Ny bro anläggs över Godegårdsån.

i vilken omfattning de utgör vandringshinder. En längre trumma är för 
många djurarter svårare att passera, jämfört med en kortare. 

På alla platser där järnvägen korsar vattendrag anläggs trummor eller bro-
ar. Trummor anläggs där det finns befintliga vattendrag samt i lågpunkter 
där det kan ansamlas vatten. Trummor anläggs så att de inte utgör vand-
ringshinder för fauna i vatten. På vissa platser kan det bli aktuellt att ändra 
vattenfåran så att rät vinkel erhålls mellan trumma och spår och därmed 
minska vattenvägssträckan genom järnvägsbanken. Broar som anläggs 
där Godegårdsån passeras (fyra platser) utformas med strandpassage för 
att värna fauna, vilket också innebär att de får en stor kapacitet avseende 
vattenflöden. 

Även borttagande av strandvegetation riskerar att påverka vattendragen 
negativt genom att den buffrande effekten (från grumling och utsläpp) ve-
getationen utgör försvinner. Dessutom är vegetationen viktig för skuggning 
och skapande av organiskt material i vattendraget. Borttagande av strand-
vegetation kan ha en måttligt negativ effekt för vattendragen inom korrido-
ren. Under förutsättning att vegetationen återställs bedöms dock effekten 
och konsekvensen bli liten på vattendragen.  

Som komplement till Tabell 6.1.1 beskrivs åtgärder i vattendrag nedan.

Söder om Anderstorp, ca km 237+650 till km 237+950, kommer den nya 
järnvägsbanken att ta Godegårdsåns befintliga lopp i anspråk vilket medför 
att en flytt av vattendraget krävs. Godegårdsån grävs om i nytt lopp på en 
ca 300 m lång sträcka. Vattendraget följer idag befintlig järnvägsbank och 
rinner i en våtmarksmiljö utan tydlig åfåra. Den nya åfåran kommer att få 
en tydlig meandrande karaktär, framför allt på den södra delen av sträck-
an, se figur 6.1.14. Åfåran kommer att utföras med en 1,5 m bred botten för 
att det på sikt ska återskapas en våtmarksmiljö kring vattendraget. Genom 
järnvägsbanken anläggs en bro och över vattendragets nya sträckning an-
läggs en öppen vägbro för ny väg 1092. Den södra delen av omdragningen 
kommer att utföras efter att befintlig järnväg rivits. Omgrävning av vat-
tendraget kommer att påverka vattendragets morfologi och hydrologi, men 
kommer att genomföras så att en mer naturlig sträckning och strandmiljö 
skapas. Material från befintlig åfåra kommer att flyttas till den nya åfåran 
för att påskynda etablering av flora och fauna. 

Vattendraget är idag mycket flackt och så kommer det att vara även med 
den nya sträckningen. Ingen påverkan bedöms ske på vattenhastig-
het eller flödesvolym. Åfåran blir tydligare än nuvarande, vilket gör att 
framkomligheten för vattenlevande organismer blir bättre. 

Vid Godegård, norr om samhället, ca km 240+800, anläggs en ny bro 
över Godegårdsån. Den nya bron kommer att ha ett större öppet spann 
än befintlig bro, men kommer ändå att innebära att våtmarksområdet 
runt vattendraget berörs av utfyllnad. Bland annat kommer en gammal 
meanderbåge att försvinna, se figur 6.1.15 samt 6.1.13. 
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Figur 6.1.17. Platser där åtgärder som kräver tillståndsansökan respektive anmälan av vattenverksamhet planeras.



72

Effekter och konsekvenser på våtmarker

Våtmarker har en lagrande och fördröjande effekt på vattenflöden, vilket 
innebär att högflödestoppar jämnas ut. Anläggande av utfyllnader i våt-
marker påverkar vattensystemets lagrings- och fördröjningskapacitet då 
mindre vatten kan lagras i våtmarker om dess yta minskar. I Godegårdsåns 
vattensystem finns det stora arealer med svämplan som översvämmas vid 
höga flöden samt våtmarker. I några områden kommer det att ske utfyll-
nad av ny järnvägsbank inom våtmark, se t.ex. figur 6.1.18. 

Vid Unnamon, km 239+900 till ca 240+120, kommer den nya järnvägs-
banken att ta en stor del av en våtmark i anspråk, vilken delvis tidigare ut-
gjort Godegårdsåns vattenfåra, se figur 6.1.19. Idag går ån i dike på västra 
sidan av befintlig järnvägsbank. Till våtmarken rinner ett litet vattendrag 
som kommer österifrån, och våtmarken avvattnas söderut till en trumma 
under befintlig järnvägsbank. I och med att den nya järnvägsbanken tar 
våtmarken i anspråk krävs anläggande av ny vattenfåra för att hantera 
vattnet som kommer österifrån. Vattenfåran anläggs mellan ca km 
239+900 till 240+040 med en mycket bred botten, ca 2,5 m, samt ett me-
andrande lopp för att även kunna utgöra kompensationsåtgärd för den våt-
mark som tas i anspråk av den nya järnvägsbanken. Material från befintlig 
åfåra kommer att flyttas till den nya åfåran för att påskynda etablering av 
flora och fauna.

De utfyllnader för järnvägsbanken som ska anläggas tar totalt sett en myck-
et liten del av översvämningsytor i det hydrologiska systemet i anspråk. De 
större ytorna längs Godegårdsån, t.ex. norr om Unnagölen samt i området 
kring Godegård, lämnas orörda. De nya vattenfåror som anläggs utformas 
med bred bottenbredd för att även framöver möjliggöra breddning av vat-
tenytan vid höga flöden.

Utfyllnad i våtmarksområde samt ny vattenfåra kommer att hanteras i an-
sökan om tillstånd för vattenverksamhet (Figur 6.1.17. och tabell 6.1.3.)I 
samband med detta beskrivs mer i detalj t.ex. hur vattenfåror ska utformas. 

För påverkan och konsekvens på enskilda våtmarker – se även tabell 6.1.1. 

Den totala effekten på våtmarker bedöms, med avseende på naturmiljö och 
hydrologi, bli måttligt negativ. Våtmarkernas värden bedöms sammanta-
get vara måttligt till högt. Konsekvensen bedöms därmed också bli måttligt 
negativ.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt - Högt Måttligt negativ Måttligt negativ

Kumulativa effekter
Kumulativa effekter avser samverkan mellan flera olika effekter som upp-
står som en följd av projektet. Effekter av projektet kan även samverka 
med effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt.

Verksamheter i närområdet som påverkar fragmentering är, förutom järn-
vägen, skogsbruket, jordbruket och intilliggande vägar.  Totalt sett bedöms 
området ha ett måttligt värde utifrån att landskapet redan är relativt frag-
menterat. Då järnvägen redan finns och trafiken inte kommer öka i nå-
gon betydande grad bedöms den negativa effekten av dessa exploaterande 

Figur 6.1.18. Utfyllnad i kant av mindre våtmark strax söder om Äspekullen.

Figur 6.1.19. Ny järnväg tar stor del av våtmark i anspråk vid Unnamon. För att hantera vattendrag anläggs en ny vattenfåra (blå linje) 
vilken även utformas som en kompensationsåtgärd för den våtmark som tas i anspråk.
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verksamheter i närområdet bli liten. Konsekvensen blir därmed liten till 
måttligt negativ.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten negativ Liten - måttlig negativ

Jordbruk och skogsbruk kan ha negativ påverkan på vattenmiljöer genom 
bland annat grumling och föroreningar, vilket även järnväg kan ha framfö-
rallt i byggskede. Därför är det av stor vikt att genomföra skyddsåtgärder 
och spara kantzoner mot vattendrag. 

Sammantagen bedömning 
Järnvägsprojektets största påverkan gäller Godegårdsåns system och de 
närliggande våtmarkerna och strandskogarna. Här utförs flera olika åt-
gärder där vissa, främst ny vägbro över ån och ny vägsträckning genom en 
våtmark sydost om Godegård, innebär relativt stora ingrepp på platser som 
tidigare varit relativt opåverkade. Då Godegårdsån och anslutande miljöer 
tillskrivs ett mycket högt naturvärde föreligger risk för måttliga till stora 
negativa konsekvenser.      

Ett mål för projektet är dock att förbättra miljön i Godegårdsån. 
Därigenom kommer alla åtgärder som berör ån, till exempel utformning 
av broar och trummor, att i möjligaste mån anpassas så att negativa kon-
sekvenser undviks. Omledning av Godegårdsån bedöms på sikt innebära 
positiva konsekvenser. Ån kommer att återfå ett mer naturligt lopp på 
delsträckor där den nu rinner i ett konstgjort lopp parallellt med befintlig 
banvall. 

Beteckning Km Ärendetyp Beskrivning

1 237+400 till 
237+900 Tillstånd 11 kap MB Anläggning av järnvägsbro, omgrävning av Godegårdsån samt fyllning i vattenom-

råde

2 239+140 till 
239+180 Tillstånd 11 kap MB Fyllning i vattenområde

3 239+900 till 
240+120 Tillstånd 11 kap MB Fyllning i vattenområde, omgrävning av vattendrag

4 240+800 Tillstånd 11 kap MB Anläggning av järnvägsbro samt fyllning i vattenområde

5 Ca 241+400 Tillstånd 11 kap MB Anläggning av vägbro samt fyllning i vattenområde

6 243+750 till 
244+040 Tillstånd 11 kap MB Förändring av hydrologi, sänkning av grundvattennivå

A 244+920 Anmälan 11 kap MB Breddning av järnväg, anläggande av bro

B 245+520 Anmälan 11 kap MB Breddning av järnväg samt byte av trumma

Tabell 6.1.3. Planerade kommande ärenden avseende vattenverksamhet Åtgärder som regleras i järnvägsplanen 

Vid arbeten i artrika banvallar, spårmiljöer, sandmiljöer och vägkanter ska 
de gynnsamma förutsättningarna återställas. Detta utförs enklast genom 
att befintliga, ytliga jord-/sandmassor återanvänds som ytjord/sand på ak-
tuella platser. Ytorna bör ej besås med andra växtarter.

Vid alla ytvatten (vattendrag och sjöar/gölar), även de som inte klassats 
som naturvärdesobjekt, ska skyddsåtgärder vidtas:

 ● Avverkning i anslutning till ytvatten ska undvikas för att bevara en 
skyddande kantzon mot vattendraget. Detta är särskilt viktigt vid vat-
ten med utpekade (i NVI) naturvärden samt vatten som har sitt utlopp 
i, och därmed riskerar påverka, Godegårds-/Hättorpsån.

 ● Vid vattendrag ska passage för medelstora däggdjur finnas. Under 
broar ska vid normalt vattenflöde en torr remsa finnas bredvid vatten-
fåran för att underlätta passage för djur. 

Vid sumpskogar, våtmarker och nyckelbiotoper i anslutning till 
Godegårdsån ska:

 ● Avverkning undvikas

 ● Om avverkning för trädsäkring krävs bör om möjligt skyddszoner med 
lägre vegetation möjliggöras. 

Under ny väg 1101 öster om järnvägen ska:

 ● Torrtrummor anläggas mellan våtmarkerna för att underlätta passage 
för groddjur och mindre däggdjur.

Nya vattenfåror ska:

 ● Anläggas dels för Godegårdsån söder om Anderstorp och dels i ett om-
råde 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. 

Orkidéer inom naturvärdesobjekt 24 och 28, som växer inom delområ-
den där markarbeten ska utföras, bör flyttas till delar av habitatet som inte 
påverkas. 

I kabelbrunnar och –kanaler ska evakueringsmöjligheter finnas för grod- 
och kräldjur. 

Åtgärder som regleras i avtal

Inga sådana åtgärder föreslås. 

Ytterligare förslag på åtgärder

Ytterligare förslag på skyddsåtgärder avseende skyddade arter kan tillkom-
ma. Fördjupade artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt grod- och 
kräldjur utförs under våren 2017 i syfte att ge underlag för bedömning av 
järnvägsprojektets eventuella påverkan på dessa artgrupper. Resultaten re-
dovisas i separat PM tillsammans med förslag på skyddsåtgärder som bör 
vidtas för att inte påverka skyddade arters bevarandestatus. 

Ett stort ingrepp sker även i en sluttning med äldre hällmarkstallskog (na-
turvärdesobjekt 23, Figur 6.1.11), där järnvägen kommer gå i en ny sträck-
ning. Här kommer schaktning och sprängning att krävas, vilket skapar 
skärningar. 

I övrigt bedöms planerade åtgärder innebära obetydliga, små eller måttligt 
negativa konsekvenser. Många negativa effekter kan dock undvikas eller 
minskas genom anpassningar och skyddsåtgärder, se vidare nedan.

Skyddsåtgärder
Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsan-
de åtgärder för att motverka störningar från anläggningen och trafiken. 
Negativa konsekvenser för naturmiljön kan lindras genom skyddsåtgärder 
och kompensationsåtgärder, men det går aldrig att helt bevara de värden 
som fanns före byggandet av anläggningen. 

Under denna rubrik finns en redovisning av de åtgärder vars genomföran-
de regleras i järnvägs/vägplanen eller avtal samt ytterligare åtgärder som 
föreslås. 

De skyddsåtgärder som står listade under rubriken ”Åtgärder som regleras 
i järnvägsplanen” utgör förutsättningar i de konsekvensbedömningar som 
finns i MKB:n. Beroende på vad och hur en fråga regleras/kommer regle-
ras i avtal kan även skyddsåtgärder som regleras i avtal ingå i konsekvens-
bedömningarna. Detta sker då i separata steg och framgår tydligt. 

Byggskedesåtgärder redovisas i kapitel 7, samt i planbeskrivningen 
tillsammans med de permanenta skyddsåtgärder som ska regleras i 
järnvägsplanen.
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Figur 6.1.20. Godegårdsån. Figur 6.1.21. Citronfjäril

Kompensationsåtgärder
I Godegårdsån, strax söder om befintlig plankorsning i Anderstorp, pla-
neras en omläggning av åns lopp. Vattendraget kan inte gå kvar i samma 
sträckning som det går idag utan måste på en sträcka flyttas västerut. För 
att kompensera för att ån påverkas genom flytten, planeras åtgärder för att 
skapa ett högre naturvärde för ån på en sträcka av ca hundra meter. Åns 
nuvarande läge är anpassat efter befintlig järnvägssträckning och del av 
befintlig järnvägsbank kommer att tas bort för att ge plats att skapa ett mer 
meandrande lopp. 

Som kompensation för att järnvägsanläggningen kommer att påverka ett 
våtmarksområde (naturvärdesobjekt 24) planeras komplettering av våt-
marken genom att järnvägsdiket på en sträcka av ca 150 m (km 239+900 
till ca 240+040) anläggs som en vattenfåra med bred botten (ca 2,5 m), 
flacka slänter och böljande lopp istället för ett vanligt järnvägsdike. Syftet 
är att på sikt återskapa en ny våtmark i området. Vegetationsmaterial från 
den befintliga våtmarken kommer att flyttas till området för den nya vat-
tenfåran för att påskynda etableringen av våtmarksflora och -fauna. 

Kompensationsåtgärderna för Godegårdsån och våtmarken behandlas 
även separat och mer i detalj i det kommande ärendet kring vattenverk-
samhet i Godegårdsån med omnejd, och den särskilda MKB som upprättas 
för vattenverksamhetens påverkan.
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6.1.4 Rekreation och friluftsliv
Rekreation och friluftsliv kan beskrivas ur två perspektiv: upplevelsevärde 
och tillgänglighet. Med upplevelsevärdet avses den upplevelse man har när 
man vistas i ett rekreationsområde. Påverkan från en ny väg eller järnväg 
kan minska värdet på upplevelsen av ett rekreationsområde genom t.ex. 
synintryck och bullerpåverkan. Med tillgänglighet avses måttet av sociala 
och funktionella barriärer. En väg eller järnväg kan minska ett rekreations-
områdes attraktivitet, man vill inte gå dit för att det inte uppfattas som 
trevligt. Vägar och järnvägar kan också utgöra ett hinder i landskapet och 
försvåra tillgänglighet och passage. 

Miljöaspekten Rekreation och friluftsliv är i första hand avgränsad till den 
påverkan och de effekter och konsekvenser som järnvägen har på/för när-
rekreation och naturrekreation/friluftsliv, det vill säga den typ av rekrea-
tion som äger rum i gröna utomhusmiljöer såsom friluftsområden och 
parker men även på allmänt tillgängliga vattenytor. Aspekten inkluderar 
såväl fysiska intrång i områden av värde för rekreation och friluftsliv som 
faktorer som minskar kvaliteten på dessa såsom buller. Eventuella bar-
riäreffekter för de människor som rör sig i de aktuella områdena är även 
inkluderade.

Se kapitel 5.1.4 för beskrivning av landskapets kända rekreationsvärden.

Bedömningsskala 
Stor negativ påverkan – Mycket negativ påverkan uppstår om föresla-
gen åtgärd förstör möjligheten till nyttjande av ett rekreationsområde eller 
skapar betydande barriärer mellan viktiga målpunkter. Stor påverkan om-
fattar även föreslagna åtgärder som kraftigt försämrar upplevelsevärde och 
identitetsskapande betydelse.

Måttlig negativ påverkan – Måttligt negativ påverkan uppstår om fö-
reslagen åtgärd reducerar möjligheten till nyttjande av rekreationsområdet 
och i viss mån skapar barriärer mellan viktiga målpunkter. Måttlig påver-
kan omfattar även föreslagna åtgärder som försämrar upplevelsevärde och 
områdets identitetsskapande betydelse.

Liten/ingen påverkan – Liten/ingen påverkan uppstår när föreslagen 
åtgärd inte ändrar nyttjandet av området. Åtgärden påverkar i liten grad 
områdets tillgänglighet, upplevelsevärde och identitetsskapande betydelse.

Positiv påverkan –Positiv påverkan uppstår om åtgärden  i varierande 
grad förbättrar nyttjandet av området och i liten grad påverkar barriärer. 
Åtgärden ökar områdets tillgänglighet och  upplevelsevärde.

Metodik och osäkerheter i bedömningen

Beskrivningen av rekreationslivets förutsättningar är baserad på utförda 
fältinventeringar och kartstudier. Värderingar och insamlat material ligger 
till grund för en fördjupad landskapsanalys som tagits fram våren 2016.

Effekter och konsekvenser nollalternativet
Nollalternativet innebär att järnvägen inte byggs om på sträckan 
Jakobshyttan – Degerön. Jämfört med nuläget kommer trafiken att kunna 
öka, men inte i samma omfattning som i utbyggnads/planalternativet. 

Många människor promenerar och cyklar i området kring Godegård. Över 
odlingsmarkerna förbi Godegårds kyrka går cykellederna Sverigeleden 
och Runt Vätternleden. Vyerna i detta kulturhistoriskt intressanta område 
kommer att påverkas negativt genom att järnvägen på vissa ställen läggs på 
bank över odlingsmarken och att väg 1102 förläggs nedsänkt under järn-
vägen. Härmed förändras upplevelsen av det kulturhistoriska området. En 
positiv effekt är att framkomligheten för gående och cyklister kommer att 
förbättras genom att tre passager över  järnvägen anläggs, mot dagens två 
plankorsningar. Konsekvenserna för cykellederna bedöms sammantaget 
blir små negativa.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt – högt Liten negativ Liten negativ

Skogsområdet mellan Godegård och Degerön

Skogsområdet mellan Godegård och Degerön består av storskalig och ho-
mogen skog, mestadels produktionsskog. Skogarna används för fiske, bär-
plockning och promenader. Här finns inte samma variation i miljön som 
vid sprickdalen norr om Godegård. Järnvägsplanens påverkan på området 
blir liten varför konsekvenserna för friluftslivet i området bedöms bli små 
negativa – inga.  

Värde Effekt Konsekvens
Litet Liten negativ Liten negativ - obefintlig

Kumulativa effekter
Kumulativa effekter avser samverkan mellan flera olika effekter som upp-
står som en följd av projektet. Effekter av projektet kan även samverka 
med effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt.

Inga kumulativa effekter bedöms uppstå ur rekreationssynpunkt.

Sammantagen bedömning
Järnvägens största negativa påverkan på rekreation och friluftsliv består av 
sämre framkomlighet över järnvägsspåret i skogarna i Sprickdalen samt in-
trånget på rekreationsstråket ”Kärleksstigen” öster om Godegårds samhäl-
le. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små negativa. 

Skyddsåtgärder
Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsande 
åtgärder för att motverka störningar från anläggningen och trafiken. Under 
denna rubrik finns en redovisning av de åtgärder vars genomförande regle-
ras i järnvägs/vägplanen eller avtal samt ytterligare åtgärder som föreslås. 

De skyddsåtgärder som står listade under rubriken ”Skyddsåtgärder som 
regleras i järnvägsplanen/vägplanen” utgör förutsättningar i de konse-
kvensbedömningar som finns i MKB:n. Beroende på vad och hur en fråga 
regleras/kommer regleras i avtal kan även skyddsåtgärder som regleras i 
avtal ingår i konsekvensbedömningarna. Detta sker då i separata steg och 
framgår tydligt.

Trafiken på järnvägen bedöms endast öka marginellt. Effekten kan bli mar-
ginellt högre bullernivåer vilket kan medföra att människor i viss mån väl-
jer att nyttja områdena mindre. Konsekvenserna bedöms bli små eller inga.

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Skogsmark med sjöar, Jakobshyttan – Godegård (Sprickdalen)

I samband med att järnvägen flyttas från sjöarna Svartgölen, Dammen och 
Unnagölen ut i skogen förbättras tillgängligheten och upplevelsevärdena 
vid sjöarna. Detta skapar en lugnare miljö med lägre omgivningsbuller och 
mindre påverkan från järnvägen. Omgivande skog är småskalig, kuperad 
och intressant. Den gamla järnvägen kommer att nyttjas som serviceväg/
gång- och cykelväg, med lägre nyttjandegrad och ljudnivåer än från nuva-
rande järnväg. Effekten av flytten av järnvägen kan bli att fler människor 
väljer att nyttja områdena för fiske, bad och andra rekreativa aktiviteter. 
Konsekvensen blir måttligt positiv. 

I samband med att delar av järnvägen får ny sträckning kommer befint-
lig banvall att bevaras som kombinerad serviceväg och gång- och cykelväg, 
vilket ökar tillgängligheten längs sjöarna. Konsekvenserna blir måttligt 
positiva. 

En negativ påverkan av den nya järnvägen är att spåret på flera ställen 
kommer att ligga i djup skärning eller på hög bank. En annan negativ på-
verkan är att odefinierade passager som nyttjas idag kommer att stängas 
av med effekten att människor inte längre kommer ha någon möjlighet 
att passera spåret förutom vid den planskilda korsningen som anläggs i 
Anderstorp. Effekten bli försvårad framkomlighet över spåret vilket kan 
leda till att färre personer väljer att nyttja området för friluftsliv jämfört 
med idag och att nyttjande av området för exempelvis jakt försvåras. 
Konsekvenserna bedöms bli små - måttliga negativa.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Positiv – måttlig negativ Liten negativ

Rekreationsområden kring Godegård

Att järnvägen byggs om från enkelspår till dubbelspår med högre hastig-
heter och tätare trafik leder till högre omgivningsbuller och större visuell 
påverkan från järnvägen. I området finns flera rekreationsområden. Vissa 
av dessa områden kan komma att beröras direkt, dessa är skolans idrotts-
plats, De Geer-vallen med Godegårds festplats samt rekreationsområdet 

”Kärleksstigen”. Skolans idrottsplats och De Geer-vallen kommer att kunna 
fortsätta nyttjas för samma aktiviteter, och konsekvenserna av järnvägens 
utbyggnad för dessa bedöms bli små. 

Vid Godegårds skola kommer bullerplank att placeras intill järnvägen för 
att hålla nere bullernivåer. Rekreationsområdet ”Kärleksstigen” som le-
der genom ett våtmarksområde öster om järnvägen kommer däremot att 
påverkas mycket genom fysiskt intrång i området av en ny väg och bro. 
Konsekvenserna för detta gångstråk bedöms bli måttligt negativa. 

Krassbäcks friluftsområde och Godegårds säteri ligger på ett större av-
stånd från järnvägen och bedöms inte påverkas mer än av ett något förhöjt 
omgivningsbuller. Konsekvenserna för dessa områden bedöms bli små 
negativa.  
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Åtgärder som regleras i järnvägsplanen/vägplanen 

Förutom de åtgärder som tagits hänsyn till vid lokalisering och utformning 
så föreslås följande åtgärder fastställas i plan som skydd mot upplevelse-
värden kring anläggningen:

 ● Gång- och cykelvägen i passagen under järnvägsbron ska upplevas ljus, 
trygg och öppen för friluftsliv och rekreation.

 ● Friluftslivets upplevelsevärden skyddas genom att bullerskyddsåtgär-
der utförs inne i Godegård, vid Sörbyhagen samt i Degerön.

 ● Friluftsstråket Kärleksstigen i Godegård föreslås dras om som skydds-
åtgärd för att bevara stråkets funktion då det ursprungliga stråket inte 
kan vara kvar pga den nya väganläggningen för väg 1101 (B5) över 
järnvägen i Godegård. Stråket föreslås dras om över och delvis söder 
om den nya vägen, genom lundvegetationen.

Åtgärder som regleras i avtal

Inga förslag på åtgärder föreslås. 

Ytterligare förslag på åtgärder

 ● Den gamla banvallen norr om Godegård behålls delvis enbart för gång- 
och cykeltrafik ( intill Godegård). Detta kan kräva reglering av skötseln 
med Motala kommun på den del av passagen norrut i Sprickdalen som 
inte kommer att ingå i Trafikverkets skötsel av serviceväg.

6.2 Boendemiljö och hälsa
6.2.1 Barriärer
Barriärpåverkan kan beskrivas ur flera synvinklar, men delas huvudsakli-
gen in i fysisk och visuell påverkan. Påverkan från en ny väg eller järnväg 
kan till exempel minska värdet på upplevelsen i ett rekreationsområde eller 
boendemiljö genom t.ex. synintryck eller möjligheten att fysiskt förflytta 
sig mellan olika målpunkter. Vägar och järnvägar kan genom mindre ge-
nomtänkta lösningar utgöra ett hinder i landskapet och försvåra tillgäng-
lighet och passage. 

Bedömningsskala
Stor negativ påverkan – Mycket negativ påverkan uppstår om föresla-
gen åtgärd omöjliggör möjligheten till nyttjande av ett rekreationsområde 
eller skapar betydande barriärer mellan viktiga målpunkter. Omfattar även 
föreslagna åtgärder som kraftigt försämrar upplevelsevärde och identitets-
skapande betydelse.

Måttlig negativ påverkan – Måttligt negativ påverkan uppstår om före-
slagen åtgärd reducerar möjligheten till nyttjande av rekreationsområdet 
och i viss mån skapar barriärer mellan viktiga målpunkter. Omfattar även 
föreslagna åtgärder som försämrar upplevelsevärde och områdets identi-
tetsskapande betydelse.

Liten/ingen negativ påverkan – Liten påverkan uppstår när föreslagen 
åtgärd inte ändrar nyttjandet av området. Åtgärderna påverkar i liten grad 
områdets tillgänglighet, upplevelsevärde och identitetsskapande betydelse.

Måttlig positiv påverkan - Måttligt positiv påverkan uppstår då före-
slagna åtgärder innebär att områdets barriäreffekter minskar, exempelvis 
genom t.ex. förbättrade passager och tillgängligheten till rekreationsområ-
det ökar något. Åtgärden påverkar områdets tillgänglighet, upplevelsevär-
de och identitetsskapande betydelse i positiv riktning.

Mycket positiv påverkan - Mycket positiv påverkan uppstår då fö-
reslagna åtgärder innebär att områdets barriäreffekter minskar kraftigt, 
exempelvis genom fler och förbättrade passager och tillgängligheten till 
rekreationsområden ökar eller nya rekreationsområden kan nås genom 
åtgärderna. Åtgärderna påverkar befintliga områdens tillgänglighet, upple-
velsevärde och identitetsskapande betydelse i positiv riktning och även nya 
områden på samma sätt.

Metodik och osäkerheter i bedömningen
Beskrivningen av rekreationslivets förutsättningar är baserad på utförda 
fältinventeringar och kartstudier. Värderingar och insamlat material ligger 
till grund för en fördjupad landskapsanalys som tagits fram våren 2016. 

Effekter och konsekvenser nollalternativet
Då inga byggnationer görs i nollalternativet och ingen direkt trafikökning 
prognosticeras, kommer det inte att uppstå några konsekvenser avseende 
barriärer. Plankorsningar blir kvar i Godegård, vid Godegårds kyrka och i 
Anderstorp och antalet passager ändras inte. Det uppstår inga konsekven-
ser av nollalternativet.

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Skogsmark med sjöar, Jakobshyttan – Godegård (Sprickdalen)

Odefinierade passager som nyttjas idag (”spårspring”) kommer att stäng-
as av med effekten att människor inte längre kommer ha någon möjlighet 
att passera spåret förutom vid den planskilda korsningen som anläggs i 
Anderstorp. Effekten blir att passage över spåret kommer att ske planskilt 
och därmed säkrare än idag. I Anderstorp minskar järnvägens barriäreffekt 
i och med den planskilda övergången. Den frilufts- och serviceväg som an-
läggs längs järnvägen medför ökad tillgänglighet längs med banan norrut 
från Godegård till Anderstorp Konsekvenserna bedöms bli små-måttligt 
positiva.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten positiv Liten-måttlig positiv

Godegård och odlingslandskapet

Järnvägen delar Godegård i en större västlig och en mindre östlig del. 
Idag sker kommunikationen över järnvägen via en plankorsning inne i 
Godegård (Hökavägen) och en söder om samhället, vid Godegårds kyr-
ka. Dessa plankorsningar kommer att stängas och ersättas av planskilda 
korsningar. Inne i Godegård byggs en planskild gång- och cykelpassage i 
samhällets norra del, intill skolan, och en kombinerad bil- och gc-passage 
i samhällets södra del. Vid kyrkan anläggs en kombinerad passage under 
järnvägen. Rörelsemönstren i Godegård kommer att påverkas av att punk-
terna där järnvägen kan passeras flyttas. Genom att passagepunkterna blir 
fler och dessutom planskilda minskar järnvägens fysiska barriäreffekt i 
samhället. 

Många människor promenerar och cyklar i området kring Godegård. Över 
odlingsmarkerna förbi Godegårds kyrka går cykellederna Sverigeleden och 
Runt Vätternleden. Framkomligheten för gående och cyklister kommer 
att förbättras genom att tre planskilda passager anläggs, mot dagens två 
plankorsningar. 

Bullerskärmar kommer att byggas inne i Godegård, vilket ökar den visuella 
barriäreffekten. Den ökade effekten motverkas i någon mån då bullerskär-
marna görs genomsiktliga förbi Hökavägen. 

Den planskilda passagen i södra delen av Godegård innebär en visuell bar-
riär mellan bebyggelsen och kulturlandskapet söder om passagen. Genom 
anpassningar av utformningen på vägbron och anslutande vägbankar så 
kan den visuella barriäreffekten minskas. 

I jordbruks- och kulturlandskapet söder om Godegård samhälle kommer 
järnvägens visuella barriäreffekt delvis att öka, på de sträckor där järn-
vägsbanken kommer att bli högre över omgivande mark än idag, vilket kan 
mildras genom att järnvägsbankens slänter görs flacka.

Konsekvenserna för barriäreffekter i Godegård och odlingslandskapet be-
döms sammantaget blir måttligt positiva.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Måttlig positiv Måttligt positiv
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Skogsområdet mellan Godegård och Degerön

Skogsområdet mellan Godegård och Degerön består av storskalig och ho-
mogen produktionsskog. Skogarna används extensivt för friluftsliv. Idag 
finns inga passager av järnvägen på denna sträcka, och inga passager fö-
reslås heller i järnvägsplanen. Järnvägsplanens påverkan avseende bar-
riäreffekter i området blir marginell varför inga konsekvenser bedöms 
uppkomma.

Värde Effekt Konsekvens
Litet Ingen Ingen

Degeröns tätort

I Degerön finns idag en gångbro över järnvägen som inte kommer att på-
verkas av järnvägsplanen. Järnvägsplanen innebär ingen förändring av nu-
varande förhållanden eller gentemot nollalternativet.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Ingen Ingen

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter avser samverkan mellan flera olika effekter som upp-
står som en följd av projektet. Effekter av projektet kan även samverka 
med effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt.

Planskilda passager längs järnvägssträckan medför totalt sett förbättrad 
säkerhet. De kumulativa effekterna bedöms bli små positiva.

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Liten positiv Liten positiv

Sammantagen bedömning

Järnvägens positiva påverkan på barriäreffekter består av bättre säkerhet 
och framkomlighet över järnvägsspåret längs järnvägsplanens sträckning. 
Negativ påverkan på visuell barriäreffekt uppstår i Godegård där buller-
skärmar ökar järnvägens visuella effekt inne i samhället och i odlingsland-
skapet där högre järnvägsbank försvårar utblickar över öppet landskap.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för barriäreffekter bli små positiva. 

Skyddsåtgärder 

Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsande 
åtgärder för att motverka störningar från anläggningen och trafiken. Under 
denna rubrik finns en redovisning av de åtgärder vars genomförande regle-
ras i järnvägs/vägplanen eller avtal samt ytterligare åtgärder som föreslås. 

De skyddsåtgärder som står listade under rubriken ”Skyddsåtgärder som 
regleras i järnvägsplanen/vägplanen” utgör förutsättningar i de konse-
kvensbedömningar som finns i MKB:n. Beroende på vad och hur en fråga 
regleras/kommer regleras i avtal kan även skyddsåtgärder som regleras i 
avtal ingår i konsekvensbedömningarna. Detta sker då i separata steg och 
framgår tydligt.

Behovet av enskilda skyddsåtgärder i form av bullervallar och/eller plank 
har utretts och effekten av åtgärderna har vägts mot miljö- och upplevelse-
värden i natur– och kulturmiljön samt i landskapet. 

Den prognos som ligger till grund för alla bedömningar för trafikeringen i 
driftskedet och således bullerberäkningarna, innebär små justeringar avse-
ende trafikeringen på sträckan, däremot så har banan dimensionerats för 
högre hastigheter, vilket tas hänsyn till i bullerberäkningarna. Detta kan 
leda till att högre bullervärden än nuläget kan förekomma vid redovisning-
en av bullervärden för den oskyddade anläggningen, i vissa fall även efter 
spårnära skyddsåtgärder har genomförts.

Beräknade bullervärden
Beräkningarna av ljudnivån från järnvägen för nuläge och planalternati-
vet år 2050 redovisas i bullerutbredningskartor och tabeller. I bullerut-
bredningskartorna är reflexen från bakomvarande fasad medräknad och 
för fasadberäkningarna som redovisas i tabellerna m.m. är reflexen inte 
medräknad, så kallat frifältsvärde. Det är frifältsvärdet som ska jämföras 
med riktvärdena. P.g.a. detta kan bullerutbredningskartorna visa ett något 
högre värde vid fasad jämfört med tabellerna.

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 6.2.3 samt i bullerkartor och 
tabeller i bilaga 2 Buller. Se även PM bullerutredning JP Jakobshyttan-
Degerön för mer detaljer. 

För alla byggnader (större än 24 kvadratmeter) inom influensområdet har 
beräkningar av ljudnivåer vid fasad utförts. Byggnaderna kontrolleras vid 
inventeringen för att kontrollera användningen mm. De som fortfarande 
beräknas ha ljudnivåer över riktvärdena för planalternativet utan spårnära 
bullerskyddsåtgärder redovisas i detalj i PM Rapport bullerutredning JP 
Jakobshyttan-Degerön. 

I tabell 6.2.1 redovisas hur många byggnader längs hela sträckan som är ut-
satta för buller från järnvägstrafik i olika ljudnivåintervall. Värdena i tabel-
lerna gäller för bottenvåning, ca 2 m över mark.

Åtgärder som regleras i järnvägsplanen/vägplanen 

•	 Tvärs över Hökavägen genom Godegård tätort utförs bullerskärmar 
genomsiktliga.

•	 I det öppna odlingslandskapet kring Godegård undviks höga buller-
vallar.

•	 Broar och passager utformas så att de inte uppfattas som hinder i 
landskapet. 

6.2.2 Buller
Bedömningsskala
Stor negativ påverkan – uppstår för bostäder eller verksamheter som 
får bullervärden 10 dBA över riktvärdet inomhus eller mer efter åtgärder. 
Riktvärdet är 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå (för 
Jakobshyttan är maximal ljudnivå dimensionerande, vilket medför nivåer 
över 85 dBA utomhus vid en normal ljuddämpning av fasad på 30 dBA). 
40 dBA ekv resp. 55 dBA max inomhus är för övrigt gränsen för åtgärder 
vid befintlig miljö.

Måttlig negativ påverkan – uppstår för bostäder och verksamheter 
där riktvärdet inomhus (motsvarar 75 dBA max utomhus) eller vid fasad 
överskrids efter åtgärder. Riktvärdet vid fasad är 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå, vilket motsvarar ca 80 dBA max ljudnivå i det här projektet (skillna-
den är ca 20 dBA mellan ekvivalent och max). Det finns inget riktvärde för 
maximal ljudnivå vid fasad.

Liten/ingen negativ påverkan – bostäder och verksamheter där endast 
riktvärdet vid uteplats överskrids efter åtgärder. Riktvärdet är 55 dBA ek-
vivalent resp. 70 dBA maximal ljudnivå.

Positiv påverkan – färre eller inga bostäder och verksamheter jämfört 
med idag där riktvärden överskrids efter åtgärder och där bullervärdena i 
och intill fastigheterna minskar. Riktvärdet är 55 dBA ekvivalent resp. 70 
dBA maximal ljudnivå.

Metodik och osäkerheter i beräkningar och bedömning
För konsekvensbedömningen är det inte rimligt att ange hur enskilda hus 
påverkas (annat än i den aspekten med vilka skyddsåtgärder som krävs 
för enskilda fastigheter).  Bedömningen av konsekvenser är övergripande 
och utgår ifrån de olika områden som definierades i kap 5.2.2, Godegård, 
Degerön samt den glesa bebyggelsen i Sprickdalen och mellan Godegård 
och Degerön. Bedömningen av konsekvenser är en sammanvägning av 
värdering av områden, se kap 5.2.2, samt bedömning av antalet bostäder 
som hamnar i de olika effektgrupperna/-skalan ovan. Bedömningen av ef-
fekt baseras på högsta maximalvärde och en generell fasadreduktion på 30 
dB(A) samt omfattar de allmänna spårnära skyddsåtgärder längs sträckan 
som anges i tabell 6.2.2.

Hur enskilda bostäder hanteras ur skyddssynpunkt beskrivs i detalj i av-
snittet Skyddsåtgärder, förslag till vilka fastigheter som får skyddsåtgärder 
ges i tabell 6.2.3, samt i bilaga 2 Buller. De exakta skyddsåtgärderna för en-
skilda fastigheter fastställs till järnvägsplanens granskningshandling.

Nuläge Nuläge UA UA UA med 
buller-
skydd

Ljudnivå Ekv Max Ekv Max Ekv Max

51-55 38 15 40

56-60 43 43 44

61-65 18 38 27

66-70 9 17 2

71-75 1 35 2 24 48

76-80 36 39 27

81-85 18 33 25

86-90 9 15 3

> 90 2 4 1

> 55 Ekv 71 100 73

> 60 Ekv 28 57 29

> 70 Max 100 115 104

Tabell 6.2.1 Antal byggnader inom olika bullernivåintervall längs sträckan 
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Planförslaget 2050 med spårnära bulleråtgärder

Fastighetsnamn Km Typ av byggnad Fasadens 
ljudreduktion 
vid tågtrafik 
(bedömd vid inventering)

Högsta ljudnivå vid fasad [dBA] Uteplatser 
 
Ljudnivå 
[dBA]

Föreslagen bullerskyddsåtgärd: 
Sk1 = Spårnära 
Sk2 = Uteplats 
Sk3 = Fasad 

Avsteg från riktvärden 
efter föreslagen bulleråtgärd

Kommentar

Ekv Max Ekv Max
TJÄLLTORP 2:17>1 235+197 Bostad 27 54 72 52 71 Sk2

NORRGÅRDEN 1:3>1 236+027 Bostad 27 54 72 54 71 Sk2

NORRGÅRDEN 1:2>1 236+101 Bostad 27 55 73 55 73 Sk2, Sk3 3)

TJÄLLTORP 2:6>1 237+221 Bostad 27 63 82 62 81 Sk2, SK3 Fasad

KRISTINEBERG 1:35>1 238+262 Bostad 30 57 74 1)

ÄSPE 1:9>1 238+350 Bostad 27 Inlösen, ska rivas

ÄSPE 1:13>1 238+373 Bostad 31 54 72 52 71 Sk2

UNNA 1:64>1 238+408 Bostad 27 62 81 62 81 Sk3 Fasad

ÄSPE 1:7>1 238+430 Bostad 27 Inlösen, ska rivas

ÄSPE 1:11>1 238+456 Bostad 27 64 84 64 84 Sk2, SK3 Fasad

ÄSPE 1:8>1 238+463 Bostad 35 Inlösen, ska rivas

ÄSPEKULLEN 1:1>1 238+538 Bostad 36 65 85 62 82 Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 1:63>1 239+100 Bostad 30 58 76 47 65 Sk3

HÖKA 1:17>1 239+139 Bostad 36 55 73 53 72 Sk2

UNNA 1:65>1 239+983 Bostad 31 64 84 58 74 Sk2, Sk3 Fasad

HÖKA 1:2>1 240+835 Bostad 29 52 70 52 69

UNNA 1:57>1 240+863 Skola/gymnastik 29 55 75 Sk1

UNNA 1:57>1 240+872 Skola 35 56 74 50 70 Sk1

UNNA 1:57>1 240+942 Bostad 29 51 70 50 67 Sk1

HÖKA 1:15>1 240+956 Vårdboende 29 52 70 Sk1

UNNA 1:57>1 240+963 Skola 29 55 73 50 69 Sk1

UNNA 1:38>1 240+971 Bostad 27 52 71 52 70 Sk1

UNNA 1:37>1 241+002 Bostad 29 51 69 52 69 Sk1

UNNA 1:57>1 241+002 Bostäder 27 57 77 57 77 Sk1, Sk2, Sk3

UNNA 1:40>1 241+010 Bostad 29 51 70 43 62 Sk1

UNNA 1:39>1 241+041 Bostad 29 56 74 54 72 Sk1, Sk2

UNNA 1:42>1 241+055 Bostad 27 51 69 46 63 Sk1

UNNA 1:56>1 241+059 Butik/Bostad 27 57 77 Sk1, Sk3 1)

UNNA 1:52>1 241+074 Bostad 29 53 71 49 65 Sk1

UNNA 1:61>1 241+099 Bostad 27 59 79 56 76 Sk1, Sk2, Sk3

UNNA 1:23>1 241+112 Bostad 36 54 72 52 70 Sk1

UNNA 1:62>1 241+115 Bostad 25 62 84 56 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 1:51>1 241+117 Bostad 29 54 71 49 64 Sk1

UNNA 9:1>2 241+126 Bostad 29 65 85 64 84 Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 1:55>1 241+133 Bostad 27 56 75 52 69 Sk1, Sk3 3)

UNNA 1:59>1 241+140 Bostad 27 63 84 Sk1, Sk3 Fasad 1)

UNNA 1:50>1 241+140 Bostad 27 54 71 53 71 Sk1, Sk2

UNNA 1:49>1 241+159 Bostad 29 52 70 52 70 Sk1

UNNA 1:46>1 241+161 Bostad 29 53 70 52 69 Sk1

UNNA 1:30>1 241+165 Bostad 29 56 75 52 69 Sk1, Sk3 3)

Tabell 6.2.3. Beräknade bullervärden för nollalternativet respektive utformningsalternativet med spårnära bullerskydd. Föreslagna skyddsåtgärder före respektive fastighet finns också angivna i tabellen. 
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UNNA 1:29>1 241+178 Bostad 27 58 78 54 73 Sk1, Sk2, Sk3

UNNA 1:27>1 241+195 Bostad 29 53 71 49 65 Sk1

UNNA 1:58>1 241+198 Bostad 27 62 83 59 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 5:3>1 241+230 Bostad 27 56 74 53 71 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UNNA 3:5>1 241+238 Bostad 29 54 72 49 65 Sk1

UNNA 5:1>1 241+245 Bostad 27 59 80 54 73 Sk1, Sk2, Sk3

UNNA 5:2>1 241+269 Bostad 35 56 74 53 71 Sk1, Sk2

UNNA 3:7>1 241+271 Bostad 31 54 73 Sk1 1)

UNNA 9:3>1 241+280 Bostad 35 63 84 64 84 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 6:4>1 241+292 Bostad 29 54 73 52 70 Sk1

UNNA 6:5>1 241+305 Bostad 29 59 79 54 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UNNA 6:3>1 241+319 Bostad 29 56 75 48 66 Sk1, Sk3 3)

UNNA 9:4>1 241+319 Bostad 29 63 82 58 78 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 6:2>1 241+326 Bostad 27 55 73 49 67 Sk1, Sk3 3)

UNNA 6:9>1 241+332 Bostad 29 58 78 55 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UNNA 6:8>1 241+341 Bostad 29 58 77 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UNNA 6:7>1 241+344 Bostad 36 57 75 54 73 Sk1, Sk2

UNNA 6:6>1 241+360 Bostad 36 55 73 53 71 Sk1, Sk2

UNNA 2:2>1 241+377 Bostad 29 61 82 51 70 Sk1, Sk3 Fasad

UNNA 6:25>1 241+402 Bostäder 29 57 75 53 72 Sk1, Sk2, Sk3 2), 3)

UNNA 2:3>1 241+413 Bostad 29 61 82 55 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UNNA 6:19>1 241+416 Bostad 29 57 77 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UNNA 6:21>1 241+421 Bostäder 33 55 73 43 59 Sk1

UNNA 6:18>1 241+426 Bostad 36 55 74 55 74 Sk1, Sk2

UNNA 6:17>1 241+435 Bostad 29 56 75 56 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UNNA 6:25>2 241+441 Bostäder 36 57 76 56 75 Sk1, Sk2

UNNA 6:21>1 241+455 Bostäder 33 56 74 55 74 Sk1 2)

UNNA 1:47>1 241+480 Bostad 29 54 72 48 64 Sk1

VIKSÄNG 1:17>1 241+659 Bostad 27 55 74 40 55 Sk3 3)

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:13>1 242+159 Bostad 29 55 73 52 70

HÖKA 1:8>1 242+240 Kontor 27 56 74 Sk3 3)

HÖKA 1:11>1 242+716 Bostad 27 64 84 Sk3 Fasad 1)

HÖKA 1:5>1 242+819 Bostad 27 56 74 54 72 Sk2, Sk3 3)

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 242+859 Bostad 27 59 78 59 77 Sk2, Sk3

GODEGÅRDS-HÄLLA 11:5>1 242+876 Bostad 27 55 73 52 71 Sk2, Sk3 3)

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:5>1 242+888 Bostad 30 57 76 57 75 Sk2, Sk3

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+024 Bostad 27 64 83 59 78 Sk2, Sk3 Fasad

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+060 Bostad 31 63 82 54 73 Sk2, Sk3 Fasad

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>2 243+782 Bostad 30 59 79 Sk1, Sk3 1)

GODEGÅRDS-HÄLLA 1:10>1 243+939 Bostad 27 Inlösen, ska rivas

GODEGÅRDS-HÄLLA 7:1>1 243+993 Bostad 30 50 66 Sk1

GODEGÅRDS-HÄLLA 2:12>1 244+119 Bostad 27 52 68 49 67 Sk1

ÄNGA 1:5>1 244+529 Bostad 27 52 70 52 69

UPPSALA 1:22>1 245+865 Bostad 27 56 74 55 73 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UPPSALA 1:24>1 245+964 Bostad 27 61 81 51 67 Sk1, Sk3 Fasad
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UPPSALA 1:23>1 246+098 Bostad 36 54 71 50 69 Sk1

UPPSALA 1:9>1 246+195 Bostad 27 58 78 57 76 Sk1, Sk2, Sk3

UPPSALA 1:14>1 246+209 Bostad 29 56 74 51 68 Sk1 3)

UPPSALA 1:4>1 246+257 Bostad 29 63 85 58 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:12>1 246+347 Bostad 29 56 75 52 71 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UPPSALA 1:21>1 246+365 Bostad 27 67 89 63 84 SK1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:32>1 246+426 Bostad 27 62 84 Sk1, Sk3 Fasad 1)

UPPSALA 1:33>1 246+445 Bostad 31 58 76 52 70 Sk1

UPPSALA 1:20>1 246+466 Bostad 27 68 91 60 82 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:25>1 246+505 Kontor 27 62 84 Sk1, Sk3

UPPSALA 1:8>1 246+516 Bostad 31 58 78 53 73 Sk1, Sk2, Sk3

UPPSALA 1:25>1 246+523 Bostad 27 66 88 Sk1, Sk3 Fasad 1), 4)

UPPSALA 1:25>1 246+524 Bostad 27 62 84 59 80 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:19>1 246+609 Bostad 27 63 84 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:17>1 246+649 Bostad 29 69 91 65 86 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:2>1 246+651 Bostad 27 63 84 59 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:58>1 246+685 Bostad 36 68 89 65 86 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:39>1 246+706 Bostad 36 55 73 54 73 Sk1, Sk2

UPPSALA 1:36>1 246+706 Bostad 36 64 84 56 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:38>1 246+716 Bostad 29 56 73 56 73 Sk1, Sk2

UPPSALA 1:37>1 246+719 Bostad 27 55 74 49 66 Sk1, Sk3 3)

UPPSALA 2:3>1 246+720 Bostad 35 64 86 61 82 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

UPPSALA 1:49>1 246+740 Bostad 29 56 74 54 72 Sk1, Sk2

UPPSALA 1:51>1 246+741 Bostad 29 56 75 55 74 Sk1, Sk2, Sk3

UPPSALA 1:50>1 246+742 Bostad 31 56 74 55 73 Sk1, Sk2

UPPSALA 1:52>1 246+746 Bostad 29 57 76 56 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)

UPPSALA 2:2>1 246+751 Bostad 36 63 84 57 77 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

GODEGÅRDS-HÄLLA 5:6>1 246+768 Bostad 30 51 69 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)

UPPSALA 2:1>1 246+793 Bostad 29 66 85 Sk1, Sk3 Fasad 1)

GODEGÅRDS-HÄLLA 5:4>1 246+811 Bostad 30 51 69 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)

UPPSALA 1:10>1 246+816 Bostad 29 62 82 56 77 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad

GODEGÅRDS-SÖRBY 1:9>1 246+852 Bostad 30 51 69 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)

UPPSALA 1:35>1 246+870 Bostad 31 58 76 Sk1 1)

UPPSALA 1:34>1 246+916 Bostad 27 58 77 59 77 Sk1, Sk2, Sk3 3)

HÄLLENÄS 2:1>1 246+924 Bostad 27 56 74 56 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)

GODEGÅRDS-SÖRBY 2:2>1 246+925 Bostad 30 51 70 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)

GODEGÅRDS-SÖRBY 2:3>1 246+970 Bostad 30 54 72 39 56 Sk1 5)

GODEGÅRDS-SÖRBY 2:1>1 246+996 Bostad 30 51 70 51 69 Sk1 5)

HÄLLENÄS 4:4>1 247+013 Bostad 29 61 80 52 70 Sk1, Sk3 3)

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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Kumulativa effekter
Det bedöms inte bli några kumulativa effekter av buller från väg och 
järnväg i detta projekt, eftersom bullerpåverkan från vägtrafiken är helt 
försumbar. 

Sammantagen bedömning
Konsekvenserna för bebyggelsen generellt längs sträckan Jakobshyttan – 
Degerön bedöms blir varierande, från marginella till stora negativa. För 
bebyggelsen i Degerön bör åtgärder för ett antal bostäder preciseras vidare 
i arbetet med järnvägsplanen. 

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

Skyddsåtgärder 
Det exakta behovet av bullerskyddsåtgärder för enskilda fastigheter utreds 
vidare i detalj inom arbetet med järnvägsplanen. Skyddsåtgärderna kom-
mer att utgå ifrån beräknade ljudnivåer för utbyggnadsalternativet och 
bedömas enligt den metodbeskrivning som redovisas i kap 5.2, samt nedan 
under rubriken ”Metod och motiv till val av skyddsåtgärder”. För alla be-
rörda fastigheter redovisas de föreslagna bullerskyddsåtgärderna här i 
MKB i den omfattning de är klara. 

Principer för skyddsåtgärder 

När de beräknade ljudnivåerna för utredningsalternativet överskrider rikt-
värdena, har bullerskyddsåtgärder utretts och föreslagits. De olika buller-
skyddsåtgärderna som föreslås inom projektet redovisas i tabell 6.2.3 samt 
i bilaga 2 Buller. Vid bedömningen har bl.a. hänsyn tagits till om buller-
skyddsåtgärden är tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Målet är att rikt-
värdena ska uppnås. De bulleråtgärder som slutligen fastslås kommer att 
redovisas på plankartan.

Metod och motiv till val av skyddsåtgärder

För att bestämma vilka bullerskyddsåtgärder som ska föreslås har beräk-
ningar utförts i flera steg, där första steget är att alla riktvärden klaras. 
Sedan minskas ambitionsnivån för klarade riktvärden för varje steg, se 
nedan. Efter varje steg kontrolleras bl.a. om åtgärderna är tekniskt möjliga 
och ekonomiskt rimliga. Om så är fallet och Trafikverket anser att åtgärds-
förslaget är bra utförs inte återstående steg. 

1) Samtliga riktvärden för byggnader och områden ska innehållas.

2) Avsteg görs för riktvärden utomhus vid fasad på plan 2 och uppåt. 
dvs. alla riktvärden inomhus och på uteplats/skolgård klaras, samt riktvär-
de utomhus vid fasad på plan 1 klaras.

3) Avsteg görs från riktvärden utomhus vid fasad på alla plan. dvs. 
alla riktvärden inomhus och på uteplats/skolgård klaras.

4) Avsteg görs dessutom från riktvärden för ekvivalent ljudnivå utom-
hus på uteplats/skolgård. dvs. alla riktvärden inomhus och maximal ljud-
nivå på uteplats/skolgård klaras.

5) Avsteg görs dessutom från riktvärden för ekvivalent och maxi-
mal ljudnivå utomhus på uteplats/skolgård. dvs. alla riktvärden inomhus 
klaras.

6) Avsteg görs dessutom från riktvärden för ekvivalent ljudnivå inom-
hus. dvs. riktvärden för maximal ljudnivå inomhus klaras.

7) Avsteg görs dessutom för maximal ljudnivå inomhus, dock får 
maximal ljudnivå i bostäder och vårdlokaler inte överskrida Lmax 50 dBA.

För alla berörda byggnader och områden redovisas vilka som klarar alla 
riktvärden med föreslagna bulleråtgärder. För de byggnader och områden 
som inte klarar alla riktvärden efter föreslagna bulleråtgärder redovisas 
motivet till detta.

Ekonomisk rimlighet och teknisk möjlighet

För varje steg ovan görs en bedömning om det är ekonomiskt rimligt 
genom analyser med datorstöd av samhällsekonomisk lönsamhet av 
bullerskyddsåtgärder. 

Som ett komplement till den ekonomiska rimligheten ställs föreslagna åt-
gärder i relation om det är tekniskt möjligt att genomföra dem och eventu-
ell påverkan på andra värden längs sträckan.  Höga skärmar ger generellt 
större påverkan på omgivningen och kan inverka negativt på boendemiljön, 
landskapsbilden och kulturmiljön. Spårnära skärmar fungerar bäst om det 
är låg bebyggelse i närheten av vägen. 

Bedömning av åtgärder för platser utan riktvärden

Kring kyrkan i Godegård har en diskussion förts om att genom buller-
skyddsåtgärder kunna möjliggöra en tystare miljö för kyrkogården. Det 
finns inga riktvärden angivna för sådana miljöer, men Trafikverket vill om 
tekniskt möjligt och samhällsekonomiskt rimligt bidra till att skydda så-
dana miljöer, i avvägning med andra intressen. 

Tågen passerar idag mycket nära kyrkogården. Det föreslagna läget för 
järnvägen i detta område innebär att bullernivåerna minskar på grund av 
ökat avstånd, men ökar på grund av att de möjliga hastigheterna är större 
med den nya banans standard. Totalt sett så har beräkningar visat att bul-
lerförhållandena inte blir sämre än i nuläget även om man in framtiden 
kommer att öka hastigheterna i jämförelse med idag. Trafikprognoserna 
medför också små ökningar i en överskådlig framtid. Om hastigheterna bli 
de samma som idag till stora delar så kommer bullret att minska på grund 
av det ökade avståndet. 

Olika utformningsalternativ för banan har prövats och av tekniska skäl så 
har alternativ med järnvägen mer skyddad/nedsänkt inte kunnat genom-
föras.  Ökad masshantering och massöverskott, avvattningsproblematik 
och tekniska svårigheter att bygga väg för en planskild passage vid kyrkan 
är de huvudsakliga skälen till att detta inte varit möjligt. 

Bullerskyddsåtgärder i form av bullervall förbi kyrkan har utretts och vägts 
mot den påverkan en stor vall i landskapet skulle innebära. Vallen skulle 
behöva vara 3 m över spåren (RÖK) och skulle ta stor plats (ca 15-20 m 
bred och ca 500 m lång), vara svår att anpassa till omgivningen, skapa en 
stor negativ visuell påverkan på landskapet och kulturmiljön. En sådan vall 
innebär också att det kan bli svårigheter att kunna behålla den gamla järn-
vägsbanken som körväg mellan åkermarkerna i området. 

För att uppnå samma effekt med minskad påverkan på omgivningen har 
även en transparent skärm utretts som alternativ till en vall. Skärmen som 
skulle behöva vara ca 500 m lång och 3 m hög över RÖK (plus markutfyll-
nad från omgivande mark), vilket innebär en hög kostnad som inte är sam-
hällsekonomiskt rimlig då inga hus som berörs av buller finns på sträckan. 
Med en sådan lösning så försvinner ändå inte all den negativa påverkan på 
kulturmiljön och negativa visuella barriäreffekten, och de positiva effekter-
na av minskat buller bedöms inte uppväga denna negativa påverkan.  Även 
detta alternativ har således avfärdats i vägning mot andra miljö- och sam-
hällsekonomiska intressen. 

En bedömning har också gjorts av behovet för åtgärder för att minska bul-
lernivåerna vid Godegårds festplats då det idag märks när tågen passerar 
platsen. De framtida spåren ligger något närmare, men bullernivåerna på-
verkas inte så mycket pga nivåskillnaderna till festplatsen. Järnvägen kom-
mer att gå i en djup skärning förbi platsen och potentiella skyddsåtgärder 
skulle tekniskt behöva placeras på krönet av skärningen. För att få någon 
effekt så skulle en bullerskyddsskärm behöva vara flera hundra meter lång 
och ringa in hela området. En bullerskyddsskärm i den längden är inte en 
aktuell åtgärd att genomföra av samhällsekonomiska kostnadsskäl då det 
inte finns riktvärden som reglerar denna typ av verksamhet där människor 
vistas sällan. 

Skyddsåtgärder som fastställs i plan

De skyddsåtgärder som föreslås för respektive fastighet och bör fastställas i 
plan redovisas i tabell 6.2.3 samt i bilaga 2 Buller. 

6.2.3 Vibrationer
Effekter och konsekvenser nollalternativet
Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt och banan inte byggs om, 
innebär nollalternativet att det inte kommer att innebära några negativa 
konsekvenser jämfört med nuläget ur vibrationssynpunkt. 

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt och stora delar av banan 
byggs om tekniskt både avseende mark och teknisk anläggning, samt att 
det inte finns några större anledningar att tro att det finns instabila jordar 
som kan sprida vibrationer kring tätbebyggelsen, så bedöms utbyggnaden 
inte innebära några negativa konsekvenser ur vibrationssynpunkt, trots att 
järnvägen blir dubbelspårig och att hastigheterna kan bli högre än i nulä-
get. Vidare utredning av vibrationer kommer att utföras av Trafikverket i 
det kommande arbetet för att säkerställa att bedömningarna i MKB stäm-
mer. Vibrationsmätningar utförs på ett antal utvalda platser (bl.a. vid 
Godegårds kyrka) för att säkerställa om dagens nivåer kan vara skadliga 
för byggnader mm. 



82

Effekter och konsekvenser nollalternativet
Med utgångspunkt i bullerberäkningarna har antalet och andelen buller-
störda bostäder och verksamheter av alla bostäder och verksamheter inom 
området över riktvärdet (maximalt bullervärde) totalt beräknats utifrån de 
skyddsåtgärder som idag finns, spårnära och/eller i dessa byggnader.

•	 34 st bostäder och verksamheter av 53 (52%) som ingår område 
(Godegård) med högt värde påverkas i nollalternativet med värden 
över riktvärdet för maximalt buller. 15% har värden 10dB(A) över 
riktvärdena. Effekterna bedöms som stora då många fastigheter 
överskrider riktvärdena och en relativt stor andel överskrider rikt-
värdena med minst 10 dB(A). 

•	 22 st bostäder och verksamheter av 42 (58%)som ingår område 
med måttligt värde (Degerön) påverkas i nollalternativet med vär-
den över riktvärdet för maximalt buller. 7% har värden 10dB(A) 
över riktvärdena. Effekterna bedöms som måttliga till stora negati-
va då många fastigheter överskrider riktvärdena och en stor andel 
överskrider riktvärdena med minst 10 dB(A).

•	 12 st bostäder och verksamheter av 25 (48%) som inte löses in av 
andra orsaker än buller (4 fastigheter) som ingår område med litet 
värde (gles, spridd bebyggelse i Sprickdalen och mellan Godegård 
och Degerön) påverkas i nollalternativet med värden över riktvär-
det för maximalt buller. 8% har värden 10dB(A) eller högre över 
riktvärdena. Effekterna bedöms som måttliga till stora då många 
fastigheter överskrider riktvärdena och en viss andel överskrider 
riktvärdena med minst 10 dB(A). Om nollalternativet blir aktu-
ellt så minskar andelen (ej antalet) som totalt påverkas negativt av 
buller (pga att vissa fastigheter då inte löses in) och de som riske-
rar överskridelse av riktvärdena med mer än 10 dB(A) ökar till över 
20%.

De effekter som bedöms avseende de olika områdena med bebyggelse base-
ras på de bullernivåer som fastigheterna kommer att få i ett nollalternativ 
med prognosticerad trafikering och med befintliga skyddsåtgärder. 

I nollalternativet kommer trafikeringen endast öka marginellt jämfört med 
i nuläget och hastigheterna kan inte öka lika mycket som i utbyggnads-
alternativet då banan inte tillåter detta. Inga ytterligare skyddsåtgärder 
kommer att genomföras om ingen ny anläggning byggs, vilket innebär att 
den bullersituation som är idag i stort sett kommer att bestå i framtiden. 
Åtgärder skulle kunna genomföras för befintlig miljö i framtiden, men ing-
en hänsyn har tagits till detta i bedömningen.  Det kommer inte att uppstå 
ytterligare negativa konsekvenser i driftskedet än de som redan finns idag 
om inte hastigheten justeras inom ramen för det som är tekniskt möjligt 
med dagens standard. 

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Med utgångspunkt i bullerberäkningarna har antalet och andelen buller-
störda bostäder och verksamheter av alla bostäder och verksamheter inom 
området över riktvärdet (maximalt bullervärde) totalt beräknats. De effek-
ter som bedöms avseende de olika områdena med bebyggelse baseras på 
de bullernivåer som fastigheterna kommer att få efter att skyddsåtgärder 
genomförts enligt rubriken Skyddsåtgärder nedan. 

Degerön

24 st bostäder och verksamheter av 41 (58%) som ingår område med mått-
ligt värde (Degerön) påverkas i nollalternativet med värden över riktvär-
det för maximalt buller efter spårnära skyddsåtgärder.17% har värden 
på 10dB(A) eller mer över riktvärdena. Trots fasadåtgärder av olika slag 
bedöms det finnas en risk att ett antal bostäder eller kan få bullervär-
den inomhus över riktvärdena utan särskilda ytterligare fasadåtgärder. 
Effekterna bedöms som måttliga till stora negativa efter skyddsåtgärder 
enligt bedömningsskalan ovan då det finns risk för överskridande av rikt-
värden inomhus och en del fastigheter även kan få överskridna riktvärden 
på uteplatser. Då värdet på tätbebyggt område med många hus bedömts 
som måttligt så blir konsekvenserna måttligt negativa för bebyggelsen. De 
fastigheter som bedöms överskrida värdena inomhus kan vara aktuella för 
mer omfattande fasadåtgärder och bör utredas vidare i järnvägsplanen. 

Värde Effekt Konsekvens
Måttligt Måttlig-stor negativ Måttlig-stor negativ

Sprickdalen samt området mellan Godegård och Degerön

12 st bostäder och verksamheter av 26 (46%) som ingår område med li-
tet värde (gles, spridd bebyggelse i Sprickdalen och mellan Godegård och 
Degerön) påverkas i utbyggnadsalternativet med värden över riktvärdet för 
maximalt buller efter spårnära skyddsåtgärder. Inga har däremot värden 
10dB(A) över riktvärdena. Med fasadåtgärder av olika slag så bedöms inga 
bostäder eller verksamheter få bullervärden inomhus över riktvärdena. 
Effekterna bedöms som små efter skyddsåtgärder enligt bedömningsska-
lan ovan då en del fastigheter kan få överskridna riktvärden på uteplatser. 
Värdet på områdena mellan tätbebyggelsen har ur ett samhällsperspektiv 
bedömts som lågt, och med små effekter så blir konsekvenserna inga eller 
endast små negativa för bebyggelsen.

Värde Effekt Konsekvens
Lågt Liten negativ Ingen - Liten negativ

Godegård

25 st bostäder och verksamheter av 53 (47%) som ingår område 
(Godegård) med högt värde påverkas i utbyggnadsalternativet med värden 
över riktvärdet för maximalt buller efter spårnära skyddsåtgärder. Inga har 
däremot värden 10dB(A) över riktvärdena. Med fasadåtgärder av olika slag 
så får inga bostäder eller verksamheter bullervärden inomhus över rikt-
värdena. Effekterna bedöms som små efter skyddsåtgärder enligt bedöm-
ningsskalan ovan då en del fastigheter kan få överskridna riktvärden på 
uteplatser. Trots att värdet på tätbebyggt område med många hus bedömts 
som högt så blir konsekvenserna små negativa för bebyggelsen.

Värde Effekt Konsekvens
Högt Liten negativ Liten negativ

Tabell 6.2.2. Spårnära bullerskyddsåtgärder längs hela sträckan.

Bullerskyddsåtgärd, sida Start, km Slut, km Avstånd 
Spårmitt, m

Höjd över 
RÖK, m

Kommentar

Absorberande skärm, H 240+655 241+100 4,5 3,5 Ansluter mot vall. Genomsiktlig förbi eken.
Bullerskyddsvall, H. 241+100 241+460 Ca 12,5 Ca 2
Bullerskyddsvall, V. 241+180 241+340 Ca 14,5 3
Hård skärm, H 241+100 241+460 Ca 12,5 4,5
Absorberande skärm, H 241+460 241+512 4,5 3,5 Ansluter mot skärm på vall i norr
Bullerskyddsvall, V. 243+615 244+500 Ca 20 Ca 4
Bullerskyddsvall, H 245+720 246+135 Ca 15 Ca 3,5
Absorberande skärm, H 246+135 246+150 Ca 15 - 5 3 Anslutning bef skärm och vall
Absorberande skärm, H 246+150 246+678 Ca 5 Ca 2,5 Befintlig som förses med absorbent
Absoberande skärm, V 246+598 246+621 Ca 9 Ca 2,8 Befintlig som förses med absorbent
Absorberande skärm, H 246+678 246+749 Ca 5 Ca 2,7 Befintlig som förses med absobent. På jordvall
Absorberande skärm, V 246+683 246+900 Ca 6-11 Ca 2,8 Befintlig som förses med absorbent
Bullerskyddsvall, H 246+749 246+970 Ca 25 3,5
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Figur 6.2.1 Illustration från kyrkogården. Illustrationen visar vyn från kyrkogården ifall en bullerskyddsvall anläggs mellan järnvägsspåret 
och kyrkogården. 

Figur 6.2.3 Illustration från åkrarna mot kyrkogården. Illustrationen visar vyn från åkrarna ifall en bullerskyddsvall anläggs mellan järnvägs-
spåret och kyrkogården. 

Figur 6.2.2 Foto från kyrkogården. Fotot visar vyn från kyrkogården i dagsläge. 

Figur 6.2.4 Foto från åkrarna mot mot kyrkogården. Fotot visar vyn från åkrarna i dagsläge. 
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Skyddsåtgärder
Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms krävas i nuläget, men Trafikverket 
kommer fastslå om det finns sådana behov i det kommande arbetet.  Vid 
överskridande av riktvärden eller särskilda behov kommer särskild utform-
ning eller skyddsåtgärder föreslås.

6.2.4 Elektromagnetiska fält
Allmänt och bedömningsgrunder
Internationella strålskyddskommissionen, ICNIRP, har publicerat en över-
sikt om kunskapsläget vad gäller hälsoeffekter av magnetfält. Det finns 
inga säkra svar på om magnetfält är hälsoskadliga eller inte. Forskningen 
fortsätter men det kan dröja många år innan säkra svar kan ges. Eftersom 
det idag inte finns någon forskning som kan tala om ifall magnetfält är 
skadliga eller inte tillämpas den sk försiktighetsprincipen som formulerats 
av Arbetsmiljöverket/Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Socialstyrelsen och Statens Strålskyddsinstitut. Försiktighetsprincipen 
säger att om åtgärder som minskar exponeringen och som kan vidtas till 
rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör vidtas för att reducera fält 
som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. 
Vid utformning av nya anläggningar som genererar magnetfält, som t ex 
järnvägar, finns en strävan att utforma och placera dessa så att exponering-
en begränsas.

Rekommenderade referensvärden

Strålskyddsinstitutet har beslutat om rekommenderade referensvärden. 
Magnetfältet från järnvägen, på ca 1 m avstånd från järnvägen ligger på 
ca 30 μT vilket är 10 gånger mindre än referensvärdet och minskar snabbt 
med avståndet. 

Effekter och konsekvenser nollalternativet
Magnetfältet från järnvägen, på ca 1 m avstånd från järnvägen ligger på ca 
30 μT vilket är 10 gånger mindre än referensvärdet. Inga om- eller nybygg-
nationer av anläggningen görs i nollalternativet och inga bostadshus eller 
verksamheter ligger nära banan att de påverkas. Inga konsekvenser be-
döms uppstå av utbyggnadsförslaget.

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Magnetfältet från järnvägen, på ca 1 m avstånd från järnvägen ligger på 
ca 30 μT vilket är 10 gånger mindre än referensvärdet och inga bostads-
hus eller verksamheter ligger så nära banan att de påverkas. Trots att det 
tillkommer ett spår kommer inte magnetfälten ge sådana effekter att refe-
rensvärden överskrids, därmed blir effekterna små eller tom försumbara. 
Inga konsekvenser bedöms uppstå av utbyggnadsförslaget.

Skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder planeras eftersom att inga konsekvenser bedöms upp-
stå av anläggningen.

6.2.5 Farligt gods
Bedömningsgrunder
Med risk avses i detta sammanhang plötsliga och oförutsedda händel-
ser som medför en negativ konsekvens för människor, miljö och i vissa 
fall egendom. I arbetet med denna MKB har en riskbedömning gjorts. 
Följande olycksrisker har bedömts vara viktigast i driftskedet (generellt för 
nuvarande förhållanden, nollalternativ samt utbyggnadsalternativ): 

Urspårning och kollision: Den höga hastigheten och tågens stora vikt 
kan under vissa omständigheter skapa stora konsekvenser vid urspårning. 
Om en urspårning leder till att ett godståg kommer utanför banvallen finns 
det risk för att farligt gods kan läcka ut på grund av att vagnar skadas vid 
olyckan. Vid en urspårning kan tåg kollidera med andra tåg. 

Personer på spår: Självmord, spårspring, sabotage och underhållsarbe-
ten medför risk för att personer blir påkörda av tåg, vilket årligen resulte-
rar i ett stort antal dödfall inom det svenska järnvägsnätet. Konsekvensen 
av en sådan händelse är liten för tåg och passagerare. Skadehändelsen kan 
vara påkörning av tåg (stoppsträckan är upp till ca 2500 m vid hastigheten 
200 km/h) eller elolycka (kontaktledningens spänning är 15 000 volt). För 
att förhindra tillträde till spårområdet finns en särskild lag, stängsellagen, 
som reglerar hur staket ska utformas och var det ska vara placerat. 

Transport av farligt gods: Transport av farligt gods innebär risker, dock 
har ingen i Sverige omkommit till följd av en olycka med järnvägstransport 
av farligt gods i modern tid. Dock har incidenter förekommit. Med hänsyn 
till transporter av farligt gods har riskmåttet individrisk beräknats för nu-
varande förhållanden och utbyggnadsalternativet. 

Kemikalieutsläpp med konsekvenser för miljön: Spill och oavsikt-
liga utsläpp av kemikalier kan inträffa. Utsläpp kan vara orsakat av trans-
porterat farligt gods (men även kemikalier som ej klassificeras som farligt 
gods). Dessa kan ge stor miljöpåverkan, särskilt om det gäller större mäng-
der.  Sådana förorenande ämnen kan spridas och kontaminera mark-,  yt- 
och grundvatten. Även diffust läckage av dräneringsvatten med påverkan 
av bekämpningsmedel för ogräs, kemikalie- och oljespill med mera före-
komma vid arbeten med underhåll längs spåret.

Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende riskvärdering. 
Risker kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, accepta-
bla med restriktioner eller oacceptabla. Riskindelningen kan vid en kvanti-
fierad analys jämföras med probabilistiska kriterier. 

I det aktuella fallet har riskmåttet individrisk beräknats avseende transport 
av farligt gods på järnväg. Individrisk är ett mått på risken för en person 
som befinner sig utomhus dygnet runt på en specifik plats, till exempel på 
ett visst avstånd från en transportled. I definitionen av individrisk ligger 
också att en person som utsätts för en risk inte förväntas förflytta sig när/
om denne uppmärksammar en fara. Följande har föreslagits gällande risk-
måttet individrisk för såväl transport av farligt gods som samhällsplane-
ringen i övrigt: 

Individrisk: 10-5 per år som övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras och 10-7 per år som gräns för område där ris-
ker kan anses som små.

Området däremellan kallas ALARP-område, från engelskans ”as low as 
resonable practicable”. Inom ALARP-området kan risknivåerna vanligen 
betraktas som acceptabla under förutsättning att riskreducerande åtgärder 
genomförs i den utsträckning det är möjligt ur ett ekonomiskt, planerings-
mässigt och tekniskt perspektiv. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen
För att identifiera och hantera olyckor som utbyggnadsförslaget kan med-
föra utförs riskhantering inom projektet. Nedanstående arbete inom risk 
och säkerhet utgör underlag för bedömningen av olycksrisker:

•	 Analys av risker för nuläge, driftskede och byggskede (Riskbedöm-
ning, Underlag till MKB). I detta dokument utreds flertalet av de 
risker som endast kortfattat omnämns i MKB. 

•	 Arbete med riskanalyser utförs löpande enligt Trafikverkets metod 
för riskhantering och i enlighet med ISO 31 000 avseende Risk Ma-
nagement. 

Risker i nollalternativet
Nollalternativet innebär att järnvägen inte byggs om på sträckan 
Jakobshyttan – Degerön. Jämfört med nuläget kommer trafiken att kunna 
öka, men inte i samma omfattning som i den kan öka utbyggnads/planal-
ternativet. Med anledning av den ökade trafikeringen i nollalternativet kan 
en ökning av frekvensen för flertalet olyckor såsom urspårning och olyckor 
med farligt gods ske. Befintliga plankorsningar kvarstår vilket innebär att 
en trafikökning höjer frekvensen för olyckor kopplade till plankorsningar. 
Riskökningarna bedöms som små i nollalternativet.

Risker i utbyggnadsalternativet
Utbyggnaden och de transportprognoser som gjorts innebär att det totala 
antalet tåg på delsträckan i driftskedet ökar marginellt jämfört med nulä-
get. Med en ökad trafik ökar sannolikheten för flertalet olyckor, såsom ur-
spårning och olycka med transport av farligt gods. Antalet transporter med 
farligt gods antas öka vid ökad trafik. Medellängden på godståg ökar också. 
Sammantaget innebär ökad längd på godstågen och ökad trafik även att 
frekvensen för olycka med farligt gods ökar. Beräkningarna visar att risken 
avseende transport av farligt gods inte är att betrakta som oacceptabel vid 
befintlig bebyggelse. Avståndet från järnvägen inom vilket risknivåerna an-
ses vara oacceptabla skiljer sig marginellt mellan nuläget och i utbyggnads-
förslaget. Utbyggnaden innebär att plankorsningar byggs bort (bland annat 
i Godegård) vilket innebär att risken för plankorsningsolyckor försvinner. 
Detta ger en positiv effekt. 
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6.3 Mark och vatten
6.3.1 Naturresurser
Bedömningsskala
Stora negativa effekter för grundvatten uppstår om åtgärden/verksam-
heten i hög grad riskerar att försämra vattenkvaliteten och/eller grund-
vattentillgången i grundvattenresursen. 

Måttligt negativa effekter för grundvatten uppstår om åtgärden/verk-
samheten riskerar att försämra vattenkvaliteten och/eller grundvattentill-
gången i grundvattenresursen. 

Ingen/liten effekt för grundvatten uppstår om åtgärden/verksamhe-
ten i stort inte påverkar vattenkvaliteten eller grundvattentillgången i 
grundvattenresursen.

Positiva effekter uppstår om åtgärden/verksamheten i hög ökar grund-
vattenresursens förutsättningar att bibehålla god vattenkvalitet eller 
grundvattentillgång.

Metodik och osäkerheter i bedömningen
Bedömningar av påverkan på grundvatten är baserade på uppgifter om 
grundvattennivåer som erhållits vid nya och gamla mätningar i grund-
vattenrör. Där jordmaterialet är homogent kan grundvattenobservatio-
nerna antas gälla även för omgivande områden, medan stora lokala va-
riationer kan förekomma om jordmaterialet är mycket heterogent. Det 
kan därför lokalt förekomma variationer från resultaten som erhållits vid 
mätningarna.

Effekter och konsekvenser nollalternativet
I nollalternativet kommer inga markområden att påverkas av några an-
läggningar då inget byggs. Naturresurser som odlingsmark, skogsmark och 
områden med mineraler och värdefulla ämnen kommer inte att påverkas 
jämfört med nuläget. Inga konsekvenser kommer att uppstå för dessa na-
turresurser i nollalternativet!

Risken för föroreningsspridning till grundvatten i händelse av en olycka är 
mycket liten även med nollalternativet, och ökar endast marginellt jämfört 
med nuläget på grund av trafikökning. 

I övrigt bedöms inte nollalternativet innebära några effekter jämfört med 
nuläget.

Sammantaget bedöms nollalternativet inte ge annat än marginella negativa 
konsekvenser för grundvatten jämfört med nuläget. 

Kumulativa risker
Inga kumulativa risker bedöms förekomma avseende olycksrisker. 

Sammantagen bedömning
Ökat antal godståg och längre godståg innebär att frekvensen för olyckor 
med farligt gods ökar. Utbyggnadsalternativet innebär att plankorsningar 
byggs bort. Införandet av planskilda korsningar i Godegård innebär att ris-
ker med transport av farligt gods minskar.  Genom att bygga bort befintlig 
plankorsning minskar riskerna betydligt, då plankorsningsolyckor före-
kommer regelbundet i Sverige. Den sammanfattande bedömningen är att 
utbyggnadsförslaget totalt sett ger inga eller små negativa konsekvenser ur 
risksynpunkt.

Skyddsåtgärder
Eftersom risknivåerna avseende transport av farligt gods aldrig är att be-
trakta som oacceptabla vid befintlig bebyggelse krävs inga riskreducerande 
åtgärder. Det ska dock beaktas att uppförande av bullervallar i Godegård 
kommer att sänka risknivåerna. En bullervall kan stoppa ett urspåran-
de tåg, förhindra att brandfarlig vätska rinner mot befintlig bebyggelse i 
Godegård och till viss del skydda mot strålning från bränder, spridning av 
gas och splitter från explosioner. De riskreducerande effekterna som en 
bullervall kan bidra med har inte beaktats i beräkningarna.  

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget 
– värdefulla ämnen och mineraler
Riksintresset för värdefulla ämnen och mineraler, Zinkgruvan, kom-
mer att beröras av utbyggnadsförslaget mellan Jakobshyttan och Äspe i 
Sprickdalen. Även i dag berörs intresset då järnvägen går i samma sträck-
ning som den föreslagna utbyggnaden till dubbelspår, med undantag för en 
kort sträcka allra längst söder i riksintresset. Den ökning av järnvägsområ-
det som kommer att ske med dubbelspår och justerad sträckning kommer 
att öka påverkan på möjligheten att ta i anspråk mark för brytning margi-
nellt, eftersom planområdet blir något större och begränsningarna för un-
dersökning och brytning är 30 m ut från järnvägsområdet. På den sträcka 
inom riksintresset där järnvägens läge justeras, frigörs även en mindre 
areal mark. Sett till riksintressets stora utsträckning och de små skillnader 
i areal som möjligt utnyttjande av naturresursen mineral och värdefulla 
ämnen minskar, så bedöms effekterna på naturresursen bli marginell till 
liten negativ. 

Då det berörda planområdets värde som naturresurs bedöms som liten pga 
begränsningarna i minerallagen (se kap 5.3) och effekterna blir små, så blir 
konsekvenserna av utbyggnadsförslaget litet negativa. 

Värde Effekt Konsekvenser
Litet Marginell – liten negativ Liten negativ

Torvtäkten Bredmossen E påverkas inte fysiskt av utbyggnaden av järnvä-
gen Jakobshyttan – Degerön till dubbelspår, men vattnet från avrinnings-
området på den västra sidan av järnvägen rinner österut genom en passage 
i den norra delen av torvområdet, samt tidigare innan torvmossen torrla-
des även i den södra delen av området. Passagerna utformas så att flödena 
från torvmossen inte ska påverkas oavsett om vattenflödena återställs efter 
slutförd brytning då koncessionen upphör (2038-12-31), den norra som en 
bro som hanterar dagens flöden och den södra som en större trumma som 
klarar det ursprungliga flödet. Ingen påverkan på torvbrytningen kommer 
att ske och därmed uppstår inga konsekvenser för naturresursen. 

Värde Effekt Konsekvenser
Måttligt Ingen Ingen

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget - Skogsmark
Utbyggnadsförslaget kommer att beröra delar av skogsmarken som finns 
mellan Jakobshyttan och Godegård, samt från söder som Godegårds kyrka 
fram till Degerön i varierande omfattning. 

Sträckan mellan Anderstorp och strax norr om Godegård påverkas något 
mer än övriga delar, då hela järnvägen går i nysträckning. Anläggningen 
omfattar järnvägens dubbelspår med servicevägar och teknikhus, och berör 
till vissa delar helt oexploaterad skogsmark, men till stora delar så berörs 
närområdet till befintlig järnväg. För anläggningen kommer också så kall-
lad trädsäkring att utföras ca 20 meter ut från järnvägen, vilket innebär att 
skog kommer att tas ned för att säkra anläggningen mot nedfallande träd. 
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Värde Effekt Konsekvenser
Stort Marginell - liten negativ Liten negativ

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget - Grundvatten
Vatten i mark kan påverkas på ett flertal olika sätt vid byggnation av infra-
struktur. Främst är det skärningar som kan påverka grundvattennivån om 
skärningen görs i ett grundvattenmagasin i jord eller i en vattenförande 
zon i berg. Effekterna beror på skärningens djup och markens/bergets hy-
drauliska egenskaper. En skärning genom ett grundvattenmagasin kommer 
att dränera detta på grundvatten. Anläggandet av dränering och bortled-
ning av vatten som i annat fall skulle infiltrera kan ha en negativ effekt på 
grundvattenbildningen i det direkta närområdet, vilket kan leda till sjun-
kande grundvattennivåer i anslutning till anläggningen. 

Längs planerad järnväg mellan Jakobshyttan-Degerön kommer skärningar 
bli aktuellt längs ett flertal sträckor. Dessutom kommer den befintliga plan-
korsningen vid Godegårds kyrka att ersättas med en vägport under järn-
vägen. Enligt uppmätta grundvattennivåer innebär de stora skärningarna 
genom lateralterrassen norr om Godegård (ca km 240+250-240+650) och 
åsen vid Godegårds festplats (ca km 242+160-242+400) ingen påverkan 
på grundvattennivåer eftersom grundvattenytan ligger omkring 3-4 meter 
under dräneringsnivån för järnvägen. En mindre grundvattenavsänkning 
kan bli aktuellt under byggtiden i samband med anläggning av vägpor-
ten. Under driftskedet är dock vägportens dränering belägen över grund-
vattenytan eller i ungefär samma nivå. Dessa skärningar bedöms inte ge 
några konsekvenser med avseende på grundvattenpåverkan. 

Norr om Anderstorp, längs med den nya sträckningen i Sprickdalen samt i 
skogsområden mellan Godegårds kyrka och Degerön, kommer skärningar 
av varierande längd och djup att utföras samt ny dränering anläggas. I någ-
ra av dessa finns risk att permanent grundvattensänkning krävs. 

Längs sprickdalen kommer järnvägen att löpa genom en påtagligt slut-
tande terräng, det vill säga att marknivån på den östra sidan om järnvägen 
kommer vara märkbart högre jämfört med markytan på den västra sidan 
om järnvägen. Järnvägsutbyggnaden kommer ändå medföra skärningar i 
både jord och berg i denna terräng. Bergöverytan är påtagligt varierande 
längs sträckan genom sprickdalen och där järnvägen går i skärning ligger 
berget ofta ytligt eller går i dagen. Sådana bergpartier som utgör höjdpunk-
ter i terrängen torde i huvudsak utgöras av ett förhållandevis tätt berg, då 
svaghetszoner i berget normalt förknippas med låglänta partier såsom 
svackor och dalgångar, vilket också genomförda undersökningar tyder på. 
Skärningar genom dessa bergpartier bedöms inte kräva någon betydande 
grundvattenbortledning eller grundvattensänkning. Skärningar i jord fö-
rekommer också längs sprickdalen, där jordlagren i huvudsak utgörs av 
isälvsmaterial som kan förväntas ha en förhållandevis hög genomsläpplig-
het. Den sluttande terrängen och skärningarnas måttliga djup medför dock 
att några betydande grundvattensänkningar inte bedöms bli aktuella, var-
ken i jord eller i berg, även om viss grundvattenbortledning kan behövas 
längs delar av sträckan. Den idag rådande västliga grundvattenströmning-
en ned mot sprickdalen bedöms inte heller påverkas i någon betydande 
omfattning.

Konsekvenserna av ovan nämnda mindre skärningar bedöms bli små ne-
gativa då de endast bedöms medföra lokala förändringar av grundvatten-
nivåer och grundvattenströmning. Påverkan bedöms inte vara av en sådan 
omfattning att några skyddsvärden riskerar att påverkas i någon betydan-
de grad. 

Området kring banvaktarstugan, km 244+000 söder om Godegårds kyrka, 
avvattnas idag österut via en trumma under järnvägen. Grundvattnet i 
området ligger enligt mätningar i närliggande grundvattenrör mellan ca 
0,5 och 1 m under markytan. I området sydväst om banvaktarstugan finns 
dessutom stående vatten i markytan. Befintlig dränering i järnvägen ligger 
ca 1 m högre än dagens krav vid nybyggnad av järnväg. Sänkningen av drä-
neringen som krävs för att uppfylla dagens krav samt att järnvägen flyttas 
västerut kommer att medföra en permanent sänkning av grundvattenytan i 
närområdet. Jordarterna i området är finkorniga och sänkningen av dräne-
ringsnivån bedöms endast ge lokal påverkan. Sänkningen av grundvatteny-
tan kommer att hanteras i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, se 
tabell 6.1. och figur 6.1.18. 

Konsekvenserna av de ovan beskrivna förändringarna av grundvattennivå-
erna bedöms bli små negativa då de ger lokala förändringar av grundvat-
tennivåerna. Inga områden med höga värden bedöms påverkas. 

Värde Effekt Konsekvenser
Litet Liten negativ Små negativa

Vattenkvaliteten är känslig för påverkan från förorenande ämnen. Spill av 
t.ex. diesel och olika typer av oljor kan få som konsekvens att grundvatt-
net inte blir möjligt att nyttja för vattenförsörjning under lång tid framöver. 
Förorening av grundvatten kan ske både som diffusa mindre läckage från 
t.ex. tåg och utrustning eller i form av större händelser som olycka. 

Den nya järnvägsdragningen kommer på en lång sträcka genom 
Sprickdalen medföra en ny sträckning genom Hallsbergsåsen och tillrin-
ningsområdet till Godegårds kommunala vattentäkt. Isälvsmaterial som 
har direkt kontakt med åsen finns på ett flertal ställen och även den an-
gränsande moränen har troligen kontakt med åsen. Direkt risk för nega-
tiva effekter för vattentäkten föreligger i det område där järnvägen går i 
skärning genom den lateralterrass norr om Godegård där vattentäktens 
brunnar är placerade. Kommunen har dock en pågående utredning om att 
eventuellt ersätta vattentäkten med en överföringsledning från en annan 
vattentäkt, och i dagsläget är det osäkert om vattentäkten kommer att fin-
nas kvar. 

Befintliga plankorsningar ska ersättas av planskilda korsningar vilket 
minskar risken för olyckor vid korsningar och därmed risken för påverkan 
från spill i samband med sådana händelser. Risken för att förorenande äm-
nen ska spridas från järnvägen, t.ex. i samband med olycka bedöms små. 

För att få en uppfattning av storleken på påverkan så har det gjorts en 
grov bedömning att på ca 6,5 km skogsmark mellan plangränsen i norr 
och Godegård, samt 2 km norr om Degerön med en total påverkan på ca 
40-60 m i sidled längs järnvägen så berörs ungefär 350 000 m2, respektive 
100 000 m2 skogsmark av anläggning och trädsäkring, dvs mindre än 0,5 
km2 av den totala sammanhängande skogsarealen i området. 

Av dessa bedömda skogsarealer så minskar den påverkade arealen yt-
terligare då undantag för trädsäkring föreslås på ett par ställen och vissa 
delar av skogsmarken finns i våtmarker som är olämpliga för avverkning. 
Anläggningens effekter på möjligheten att bruka skogsmark bedöms som 
små pga att arealen som påverkas är förhållandevis liten. Sammantaget 
innebär detta att konsekvenserna blir lite negativa för möjligheten att 
nyttja naturresurser.

Värde Effekt Konsekvenser
Måttligt - stort Liten negativ Liten negativ

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget - Odlingsmark
På delar av sträckan kommer järnvägen få ny sträckning för att klara 
de tekniska kraven för banan, vilket innebär att både ny odlingsmark 
kommer att tas i anspråk och mark kommer att kunna återbördas som 
jordbruksmark. 

För jordbruksmark så består påverkan till stora delar av hur mycket mark 
som tas i anspråk, respektive som återlämnas till att bruka som odlings-
mark igen, men också om en anläggning medför fragmentering av åker-
marken på ett sådant sätt att det blir svårt att nyttja delar som skärs av 
eller återbördas, men hamnar mellan hinder av olika slag. 

En viss fragmentering förekommer redan idag på grund av vägar och järn-
vägen, men det finns risk att den kan öka om inte utformningen av den 
nya anläggningen görs på rätt sätt. På sträckan mellan Godegård och sko-
gen norr om Degerön så kommer den gamla banvallen att tas bort, vilket 
innebär att områden som skulle hamnat emellan gammal och ny järnväg 
åter kan brukas, på så sätt motverkas fragmentering av odlingsmark. I den 
södra delen kommer banvallen inte tas bort på samma sätt, utan den kom-
mer att ersättas av en bullervall, vilket innebär att odlingsmark till viss del 
går förlorad. 

Den nya anläggningen kommer att ha dubbelspår och serviceväg på vissa 
delar av sträckan (på vissa delar av denna sträcka), samt att den delvis 
kommer att gå på en högre bank än idag. Detta innebär att den tar något 
mer yta i anspråk än dagens enkelspårsbana. För att minska påverkan så 
utförs slänterna i jordbruksmarken flacka och odlingsbara så långt det 
är möjligt. Detta medför en viss minskning av odlingsbar areal i områ-
det, ca 1500 m längs banan påverkas och den minskade arealen bedöms 
till ca 30 000 m2, eller 0,030 km2 av närområdets totalt ca 1 km2 brukad 

åkermark. Om man också räknar med den areal som återbördas och kan 
odlas, minskar dessa 0.030 km2 till 0,020 km2, vilket än en andel på ca 2% 
av odlingsbar yta. Effekten på jordbruket i området bedöms som marginell 
till liten. Konsekvenserna för odlingsmark som naturresurs bedöms trots 
sitt stora värde till små pga marginell påverkan. 
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Den nya järnvägssträckningen bedöms ge små till måttliga negativa ef-
fekter i och med att risken för förorening av täkten bedöms öka norr om 
Godegård, men ökningen är liten. På sträckan inom vattentäktens tillrin-
ningsområde finns två transformatorer, och dessa bedöms kunna ge måttli-
ga negativa effekter. Detta tillsammans med åsens höga värde ger måttliga 
negativa konsekvenser för Godegårds kommunala vattentäkt och därmed 
även Hallsbergsåsen. 

Enskilda dricksvattenbrunnar kan komma att påverkas om de är be-
lägna nära områden där skärning ska utföras, vilket kan ge som ef-
fekt att vattennivån i brunnarna sjunker. Där brunnarna ligger ned-
ströms järnvägen kan vattenkvaliteten påverkas om det sker ett spill av 
förorenande ämnen. I dagsläget anses endast ett par grävda brunnar 
ligga så nära järnvägen att de eventuellt kan påverkas. Brunnarnas status 
undersöks i det kontrollprogram som tagits fram och eventuell påverkan 
på brunnarna undersöks i kommande skeden genom en förlängning av 
kontrollprogrammet. Om påverkan sker i sådan omfattning att brunnarna 
inte fortsättningsvis kan användas för dricksvattenförsörjning kommer 
dessa att ersättas med ny brunn, antingen grävd i nytt läge eller borrad 
brunn. Alternativt kan påkoppling på kommunalt vatten ske om möjlighet 
finns för detta. Ingen påverkan bedöms ske på energibrunnar som finns 
längs sträckan. Om enskilda dricksvattenbrunnar påverkas bedöms detta 
leda till måttliga negativa effekter då en enskild brunn relativt enkelt kan 
ersättas. Den nya järnvägen kan därmed leda till små negativa konsekven-
ser i avseende på enskilda brunnar samt energibrunnar.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för grundvatten som dricksvatten 
och energiresurs bli måttligt negativa, främst med tanke på Hallsbergsåsen 
och den kommunala vattentäkten som finns i området. 

Värde Effekt Konsekvenser
Högt Liten - måttlig negativ Måttliga negativa

Kumulativa effekter
Inga kumulativa effekter har identifierats. 

Sammantagen bedömning 
Konsekvenserna för skogsmark som naturresurs bedöms som små nega-
tiva då arealerna som påverkas är små och en liten andel av den skogsmark 
som finns i området

Konsekvenserna för odlingsmark som naturresurs bedöms trots sitt stora 
värde till små på grund av marginell påverkan då små arealer påverkas och 
fragmenteringen bedöms bli liten. 

För grundvatten bedöms utbyggnadsförslaget ge måttliga negativa konse-
kvenser, främst beroende på närheten till Hallsbergsåsen och Godegårds 
vattentäkt. 

Skyddsåtgärder
Åtgärder som regleras i järnvägsplanen

Motala kommun har en pågående utredning av eventuellt anläggande av en 
överföringsledning för att ersätta Godegårds vattentäkt med vatten från en 
annan vattentäkt. Om vattentäkten ska stängas föreslås inga skyddsåtgär-
der. Om vattentäkten ska vara kvar planerar Trafikverket att utföra enklare 
skyddsåtgärder i form av skyddsräler på sträckan genom den lateralterrass 
där brunnarna är placerade, km 240+100 till km 240+820. 

Ytterligare förslag på åtgärder

Växtbekämpning får endast ske mekaniskt inom tillrinningsområdet till 
Godegårds vattentäkt. 

6.3.2 Masshantering 
Stor negativ påverkan uppstår när ett större permanent massöverskott 
uppstår i projektet och det inte går att lösa problemet med massöverskott 
genom lokala upplag utan massor måste transporteras bort från projektet i 
större omfattning.  

Måttlig negativ påverkan uppstår när ett begränsat permanent massö-
verskott uppstår i projektet och det inte finns behov av borttransport av 
massor utan lokal hantering av massor på väl utvalda platser kan lösa pro-
blemet med massöverskott. 

Ingen/liten negativ påverkan uppstår när inget permanent massöver-
skott uppstår i projektet efter slutförande och det inte finns behov av per-
manenta upplagsytor eller borttransport av massor, men att massorna som 
hanteras inte heller tillför något till landskapet. 

Positiv påverkan uppstår när massor som skulle blivit överskott i pro-
jektet kan återanvändas så att inget överskott uppstår efter slutförande och 
att dessa kan skapa positiva mervärden för landskapet.

Effekter och konsekvenser nollalternativet
I nollalternativet kommer inga massor att flyttas då inget byggprojekt ge-
nomförs. Det uppstår ingen påverkan på miljön av masshantering vare 
sig av transporter eller på landskapet. Inga konsekvenser uppstår av 
masshantering.

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
Målsättningen i varje infrastrukturprojekt är att få massbalans inom pro-
jektet. I ett projekt som dubbelspåret mellan Jakobshyttan och Degerön, 
med nysträckning i områden med mycket berg i dagen och områden där 
järnvägens nivå måste justeras i förhållande till nuläget blir det dock ofta 
alltför stora schaktmängder för att kunna få balans inom projektet utan att 
ha en process med helhetstänkande och hitta lokala lösningar för att han-
tera massorna, se kap 2.1. Genom en väl genomtänkt process har massö-
verskottet kunnat minskas avsevärt från de ursprungliga bedömningarna, 
dock inte fullständigt, så vissa konsekvenser kommer att uppstå. Påverkan 
och konsekvenser i byggskedet beskrivs i kap 7.3.8. 

En bedömning av möjligheterna att hantera överskottsmassor inom pro-
jektet, utöver de åtgärder som genomförts för att minska volymerna över-
skottsmassor, har gjorts. Olika former av anpassning av terrängen bedöms 
kunna hantera ca 100 000 m3 massor om de går att genomföra. Det kan 
även finnas möjligheter att utnyttja större ytor, men detaljerna kring detta 
måste utredas vidare i järnvägsplanen och i arbetet med bygghandlingar 
och entreprenadplanering. 

I kartan, figur 6.3.1 föreslås ett antal platser som med utgångspunkt från 
kända natur-, kultur- och landskapsvärden samt hydrologiska förutsätt-
ningar bedöms kunna nyttjas. Det kan även finnas möjligheter att utnyttja 
större ytor, men detaljerna kring detta måste utredas vidare i järnvägspla-
nen och i arbetet med bygghandlingar och entreprenadplanering.

De tillfälliga upplag som kommer att finns föreslagna i järnvägsplanen 
motsvarar enligt bedömning en lagringskapacitet på ca 60 000m3 om även 
dessa kan användas. 

Utan permanent lagring bedöms mängden överskottsmassor bli ca 
180 000m3, medan det med föreslagna permanenta lagringsytor minskar 
till 80 000 m3. Kan även tillfälliga ytor nyttjas permanent så minskar över-
skottet till ca 20 000 m3. Överskottsmassor i form av berg- och jordmassor 
som inte går att nyttja i projektet transporteras normalt bort från projektet 
för annan användning, men bedömningen är att detta överskott inte kan 
avyttras till andra projekt för extern användning i närområdet.  Detta inne-
bär att det kommer att krävas god planering och om möjligt alternativ an-
vändning av sådana massor inom projektet, men att det också finns en stor 
risk att dessa massor behöver transporteras bort utanför närområdet. 

Konsekvenserna av masshantering och massor som kan komma att uppstå 
bedöms innebära måttliga till stora negativa konsekvenser pga osäker-
heterna som finns med mängder och möjlighet till avsättning, samt att det 
troligen kommer att krävas borttransport av massor om hanteringen inte 
ordnas lokalt. 

Värde Effekt Konsekvenser
Måttlig - stor negativ Måttlig - stor negativ

Kumulativa effekter
I omkringliggande byggprojekt på sträckan Hallsberg Degerön bedöms 
också överskott av massor att uppstå. Avsättningen av massor är proble-
matisk i hela området på grund av dessa stora järnvägsprojekt och kom-
mer att innebära kumulativa negativa effekter avseende masshantering i 
området totalt sett, vilket försvårar detta projekts möjligheter att på ett 
miljömässigt försvarbart sätt transportera bort massor till återanvändning 
utanför projektet.
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Sammantagen bedömning
Konsekvenserna av den permanenta masshanteringen bedöms innebära 
måttliga till stora negativa konsekvenser på grund av osäkerheterna som 
finns med mängder och möjlighet till avsättning. Kumulativa effekter med 
intilliggande projekt gör att konsekvenserna ökar ytterligare om det inte 
går att hitta lokala lösningar för den permanenta masshanteringen.  

Skyddsåtgärder
Vid lokalisering och utformning av anläggningen har sedan ett tidigt skede 
och under hela projektets gång placering och olika metoder för hante-
ring av massor undersökts och uppdaterats. Förslag har tagits fram för 
återanvändning av massor i anläggningens olika delar, skyddsvallar för 
buller, anpassning av anläggningen till landskapet för att minska den 
visuella påverkan (t.ex. användning av flacka slänter och reglera markni-
vån kring anläggningen där järnvägen är dominerande). Trafikverket har 
även försökt att så mycket som möjligt återanvända massor till permanen-
ta vägar som servicevägar, ersättningsvägar mm. och har gjort allt som kan 
anses möjligt för att minska massöverskottet som uppstår i projektet. Inga 
särskilda permanenta skyddsåtgärder kommer att genomföras utöver den 
föreslagna optimering av massor som gjorts och det underlag för placering 
av eventuella massöverskott som tagits fram.

Skyddsåtgärder för att minska risken för spridning av markföroreningar 
kommer att utföras i byggskedet. Om förorenade områden saneras före el-
ler under byggskedet bedöms inga skyddsåtgärder behövas permanent i 
driftsskedet för befintliga markföroreningar. Skydd mot nya föroreningar 
från anläggningen eller dess trafik beskrivs under kapitel 6.3.1 och hand-
lar främst om grundvattenskydd som behövs för vattenförekomst och 
vattentäkt

Skyddsåtgärder som fastställs i järnvägsplan

På grund av osäkerheter i mängderna massor som kan komma att uppstå 
så föreslås ingen permanent reglering i järnvägsplanen för särskilda upp-
lagsytor för permanent lagring av massor. Istället föreslås ytor och en reg-
lering i avtal med markägare enligt nedan. 

Åtgärder som föreslås regleras i avtal

Ytterligare åtgärder som genomförs bygger på en vägning mellan trans-
porter av massor och påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild 
etc vid tillfällig och permanent lagring.  De ytor för tillfällig och permanent 
uppläggning av som föreslagits i projektet ska ses just som förslag på plat-
ser där projektets massor till viss del kan hanteras då det uppstår överskott 
av sådana. Det är inte i detta skede avgjort om projektet genomförs som 
general- eller totalentreprenad, vilket kan påverka val av lämpliga ytor.  

Skyddsåtgärder avseende hanteringen av massor i byggskedet finns be-
skrivna i kapitel 7, Byggskedet. 

6.3.3 Markföroreningar
Bedömningsskala
Positiv påverkan uppstår när förorenade massor avlägsnas från området 
och ger minskade exponerings- och spridningsrisker för föroreningar på 
platsen och i omgivningen. 

Ingen/liten påverkan sker om inga förorenade massor finns inom 
utredningsområdet. 

Måttligt negativ påverkan uppstår om förorenade massor hanteras 
felaktigt, om urschaktade förorenade massor används inom markområden, 
inom eller utanför arbetsområdet, som inte är förorenade. Vid felaktig han-
tering av förorenade massor kan även föroreningsspridningen inom och 
från arbetsområdet öka. 

Mycket negativ påverkan uppstår om skyddsåtgärder inte är tekniskt 
genomförbara. Byggandet kan då innebära en ökad risk att föroreningar 
kan spridas inom området och till omgivningen, exempelvis känsliga vat-
tendrag eller skyddsvärt grundvatten, och där orsaka skador på människor 
och miljö.  Vidare kan mycket negativ påverkan uppstå om föroreningssi-
tuationen och dess risker inte har klarlagts (exempelvis på grund av brister 
i/avsaknad av underlagsmaterial) i projekteringsskedet.

Effekter och konsekvenser nollalternativet
Utförda miljötekniska markundersökningar visar att föroreningar före-
kommer i marken och eftersom att inga åtgärder görs finns risk att sprid-
ning kan ske till omkringliggande mark och vattendrag. Påverkan bedöms 
bli måttligt negativ avseende risken för spridning av föroreningar i mark 
och vatten och konsekvenserna bedöms bli måttliga.

Effekter och konsekvenser utbyggnadsförslaget
En viss hantering av förorenade massor kan komma att krävas inom pro-
jektet, i nuläget är det inte känt vilka mängder det kan handla om, men 
det berör främst föroreningar på och intill befintlig anläggning, samt 
eventuella förorenade massor vid ett tidigare sågverksområde i södra 
Godegård. Vid hantering av förorenade massor ska erforderliga skyddsåt-
gärder genomföras för att skydda omkringliggande mark samt grund- och 
ytvatten under entreprenaden. Hanteringen beskrivs i kap 7, byggskede. 
Borttagande av  markföroreningar bedöms ge  positiva effekter på omgiv-
ningen, vilket innebär att det blir permanenta positiva konsekvenser av en 
sanering. 

Påverkan bedöms bli positiv om föroreningar identifieras och tas bort, för-
utsatt att föreslagna skyddsåtgärder genomförs i byggskedet. Totalt sett 
bedöms miljöpåverkan av markföroreningar från projektet bli liten negativ 
till positiv om de skyddsåtgärder som föreslås genomförs. Konsekvenserna 
bedöms bli obefintliga till positiva beroende på hur massorna hanteras och 
att skyddsåtgärder genomförs vid hantering av förorenade massor.

Värde Effekt Konsekvenser
Positiv Positiv

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder för att minska risken för spridning av markföroreningar 
kommer att utföras i byggskedet. Om förorenade områden saneras före el-
ler under byggskedet bedöms inga skyddsåtgärder behövas permanent i 
driftsskedet för befintliga markföroreningar. Skydd mot nya föroreningar 
från anläggningen eller dess trafik beskrivs under kapitel 6.3.1 och hand-
lar främst om grundvattenskydd som behövs för vattenförekomst och 
vattentäkt.
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Figur 6.3.1. Förslag till tillfälliga och permanenta upplagsytor och etableringar. 
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6.4 Klimat
6.4.1 Klimatpåverkan
Effekter och konsekvenser av nollalternativet
Koldioxidutsläppen från järnvägen på aktuell sträcka i nollalternativet 
kommer att vara liten, då järnvägsnätet till största delen är elektrifierat, 
dels på att spårburen trafik har lågt rullmotstånd och att det är möjligt att 
frakta stora mängder gods och många passagerare samtidigt. Tungt gods är 
energimässigt mycket lämpligt att köra på järnväg (och med sjöfart). 

Den största delen av järnvägsanläggningens utsläpp av koldioxid upp-
står under byggprojekt, som inte kommer att genomföras i nollalternati-
vet. Nollalternativet medför i liten omfattning överflyttning av transpor-
ter från väg till järnväg, vilket innebär att den totala klimatpåverkan från 
transportsystemet inte kommer att minska med nollalternativet, snarare 
öka om behovet av transporter ökar. De negativa effekterna på klimatet i 
nollalternativet jämfört med nuläget bedöms vara försumbara om behovet 
av transporter inte ökar, medan de blir lite till måttligt negativa om beho-
vet av transporter ökar i större omfattning och dessa enbart kan ske på väg. 
Konsekvenserna på klimatet bedöms bli försumbara till måttligt negativa i 
nollalternativet. 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet
Det största utsläppet av koldioxid sker innan och i byggskedet, det är då 
mest drivmedel och material används. I byggskedet sker koldioxidutsläpp 
främst genom materialanvändning samt masshantering och transporter. 
Bland materialen är det betong och stål som ger störst koldioxidutsläpp. 
Det totala utsläppet från projektet dvs ”Bygg total- Hela byggfasen” är en-
ligt klimatkalkylen 35 277 ton CO2-ekv. Det är fortfarande osäkert exakt 
hur järnvägen kommer att byggas och hur mycket schaktmassor det blir. 
Även mängden material som kommer att gå åt är oklar då inga färdiga lös-
ningar finns framtagna i detta skede. 

Den ökade trafikeringen på banan beräknas leda till en överflyttning av tra-
fik från väg till järnväg, men det är svårt att bedöma i vilken omfattning, då 
det inte går att förutse vilket behov av transporter som kommer att finnas 
i framtiden. Effekterna på klimatet i utbyggnadsalternativet jämfört med 
nuläget bedöms vara positiva oavsett om behovet av transporter ökar eller 
ej, då överflyttning av befintliga transporter kan ske från väg till järnväg 
genom banans ökade kapacitet. De positiva effekternas storlek ökar om 
behovet av transporter ökar i större omfattning, särskilt om dessa trans-
porter också kan ske på järnväg istället för väg, vilket banan möjliggör efter 
utbyggnad. 

Utbyggnaden av järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön bedöms ge 
positiva konsekvenser för klimatet jämfört med nuläget. 

Värde Effekt Konsekvenser
Positiv Positiv

Figur 6.4.2. Bild från TDOK 2015:0007. 

Sammantagen bedömning
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära positiva konsekvenser
ur klimatsynpunkt. 

Skyddsåtgärder
Åtgärder som regleras i järnvägsplanen

Inga särskilda åtgärder föreslås som kan fastställas i järnvägsplan.
Åtgärder som regleras i avtal 

Krav på materialval för permanenta byggnationer t.ex. broar och andra 
konstbyggnader kan ställas vid upphandling av entreprenad.

Ytterligare förslag på åtgärder

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 mate-
rial som ska användas i projektet. Bland materialen är det betong och stål 
som ger störst utsläpp av växthusgaser som koldioxid. Kloka val av mate-
rial är en viktig faktor för en minskad klimatpåverkan. Förutsatt att öv-
riga tekniska och funktionella krav uppfylls, är det bra att se över om det 
finns möjlighet att använda alternativa sorter av stål och betong med lägre 
klimatpåverkan. T.ex. genom att välja svenskproducerat stål, betong med 
inblandning av flygaska eller slaggprodukter, eller asfalt som tillverkas vid 
lägre temperaturer än normal varm beläggning kan klimatpåverkan mins-
kas. Krav på att använda mindre klimatpåverkande material kan ställas vid 
upphandling för byggandet av anläggningen. 

Utanför projektets kontroll finns ett antal mer övergripande möjligheter att 
ytterligare minska klimatpåverkan, exempel på sådana nationella och in-
ternationella åtgärder skulle kunna vara differentierad beskattning av kli-
matpåverkan från olika transportslag och styrning av transportslag genom 
differentierad beskattning. 

Åtgärder för att minska klimatpåverkan i byggskedet beskriv i kap 7.
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7.1 Genomförande, skyddsåtgärder 
och konsekvenser i byggskedet
I detta avsnitt beskrivs översiktligt möjliga lösningar för genomförande av 
utbyggnaden. Utgångspunkten är rimliga metoder utifrån i dag känd tek-
nik, men andra lösningar kan också bli aktuella. Skyddsåtgärder för mil-
jön och konsekvenser av byggskedet beskrivs i den mån det går att förutse 
sådana. 

7.1.1 Etappindelning
För anläggande av det nya dubbelspåret med tillhörande passager och ser-
vicevägar krävs byggande i flera etapper eftersom nuvarande trafikering 
ska fungera under byggskedet. Nedan ges exempel på hur och varför etapp-
lanering måste göras. 

Etapp 1-2 - Vägbroar och vägtunnlar samt bygg- och 
ersättningsvägar

Innan järnvägen byggs om på en sträcka som idag har plankorsningar 
måste passagerna byggas om. Detta gäller plankorsningarna i Anderstorp, 
i centrala Godegård och vid Godegårds kyrka. Dessa arbeten är förbere-
dande för ombyggnaden av järnvägen, som kommer att pågå under en lång 
period och som gör det omöjligt att passera järnvägen under byggandet. 

Etapp 2-4 Stegvis omledning av Godegårdsån

Innan järnvägens nya sträckning påbörjas strax söder om Anderstorp 
(etapp 1), måste Godegårdsån flyttas från nuvarande sträckning för att ge 
plats för järnvägen. Ån kan flyttas på en delsträcka under den nya passagen 
för vägbron vid Anderstorp. Trafikverket föreslår som kompensation för att 
man tvingas flytta Godegårdsån, att ån leds om i ett meandrande flöde på 
en längre sträcka än den som krävs för omledning av tekniska och utrym-
mesmässiga skäl. På grund av att trafiken kommer att fortgå på den befint-
liga banan under byggnationen av järnvägens nya sträckning i Sprickdalen, 
kan inte hela den föreslagna omledningen göras direkt. När den nya sträck-
ningen kopplats in, kan den gamla banan stängas och en sträcka av den 
befintliga banvallen tas bort för att slutföra flytten och utformningen av 
Godegårdsån.

Etapp 3 - Nysträckning av järnvägen genom Sprickdalen

Nysträckningen för dubbelspåret genom Sprickdalen kan i stort sett utfö-
ras oberoende av övriga byggnationer, med undantag för anslutningarna i 
norr och söder mot befintlig sträckning. Byggnationerna kan med rätt pla-
nering ske parallellt med ombyggnaden av befintlig enkelspårssträckning 
till dubbelspår. 

7. BYGGSKEDET Etapp 3-4 - Nytt spår intill befintlig anläggning

Den befintliga anläggningen kommer att vara i drift i stort sett hela byggti-
den, utom vid omkopplingsarbeten och byggnationer som kräver tågstopp. 
Byggnationer kan ske parallellt med byggandet av nysträckning, i alla fall 
delvis, men kräver att lösningarna för passager är genomförda innan. 

Etapp 5 – Upprustning av befintlig banvall och spårbyte på be-
fintlig bana

Den befintliga banvallen kommer att rustas och spåren bytas, vilket inte 
kan göras samtidigt som nytt spår läggs, utan måste göras efter att det nya 
spåret är på plats för att järnvägen inte ska behöva stängas. 

7.1.2 Begränsningar i tid
Utbyggnaden av godsstråket mellan Jakobshyttan och Degerön kommer 
period- och platsvis att medföra en viss miljöpåverkan.

I valet mellan en sammanhållen byggtid och en förlängd byggtid med tids-
restriktioner för vissa arbetsmoment bedöms det från miljösynpunkt bättre 
med en totalt sett kortare byggtid. 

I de tätortsnära delarna av projektet har det heller inte bedömts nödvän-
digt med tidsrestriktioner för byggnationen, utöver normala krav rörande 
buller och vibrationer mm. I vissa delar av utbyggnadsområdet kommer 
det att ställas tidsbegränsande krav på byggnationen framförallt med hän-
syn till byggnation i närhet av vattenmiljöer.

7.1.3 Masshantering
Byggtransporter
Projektet kommer att hantera runt en miljon kubikmeter jord- och berg-
massor samt stora mängder betong för bl.a. broar mm. Byggtransporter 
och masshantering är därmed en dominerande aktivitet. 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 komma att gå 
längs järnvägslinjen. Exakt vilka vägar som kommer att utnyttjas för att 
nå de olika arbetsområdena kommer att detaljstuderas inför byggskedet. 
Byggtransporter kommer att pågå under hela byggtiden. 

Tillfälliga material-, etablerings- och upplagsytor
Byggarbetena kommer att bedrivas inom de arbetsområden som definie-
ras i järnvägsplanen. Plankartorna tillhörande järnvägsplanen kommer att 
visa gränser för preliminära arbetsområden. Inom arbetsområdena behövs 
områden för etablering, transporter, materialupplag, miljöstationer med 
mera. Behov och lokalisering av upplag kommer att detaljstuderas inför 
byggskedet.

Utifrån det behov som finns i projektet har i detta skede ett antal möjliga 
tillfälliga material-, etablerings- och upplagsytor identifierats i anslutning 
till projektets närområde, se figur 7.1.1. Nedan beskrivs de olika typerna av 
ytor och vad de kan användas för. 

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

•	 Tillfällig upplagsyta. Område för hantering 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 krossanlägg-
ning för att göra om det ursprängda berget till användbart kross-
material. 

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

7.2 Skyddsåtgärder under byggtiden
Under byggtiden gäller Trafikverkets riktlinje ”Generella miljökrav vid en-
treprenadupphandling” (TDOK 2012:93).

Skyddsåtgärder 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 byggmetoder. 

I entreprenörens miljöplan kommer åtgärder för att begränsa negativ 
påverkan att anges. Kontrollprogram kommer även att tas fram under 
byggtiden.

Berörda fastighetsägare ges fortlöpande information om byggnationen 
för att själva om möjligt kunna planera för att undvika att utsättas för 
störningar.

7.2.1 Rivning av den befintliga järnvägen
Järnvägen kommer att vara i drift under hela byggtiden. När den nya 
sträckningen genom Sprickdalen byggts kommer den befintliga järnvä-
gen att rivas och endast banken med (eventuellt med makadam) behålls. 
Anläggningen på den befintliga järnvägssträckningen som bibehålls kom-
mer att renoveras och slipers och spår kommer att bytas när överbyggna-
den 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. 

Kablar som ligger i banvallen grävs upp och tas om hand. Omfattning 
och läge på kablar i mark är inte känt i detta skede. Flera komponenter i 
t.ex. signal- och elanläggning måste tas om hand enligt gällande regelverk. 
Exempelvis kan det finnas komponenter som innehåller kvicksilver, sug-
transformatorer  som innehåller olja mm.

För den del av järnvägen norr om Godegård upp till strax söder om 
Anderstorp som föreslås behållas som gång- och cykelväg, respektive ser-
viceväg kan makadam behållas om inga föroreningar, som efter riskanalys 
kräver sanering, identifieras. 
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Figur 7.1.1. Figur 6.3.1. Förslag till tillfälliga och permanenta upplagsytor och etableringar. 
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7.2.2 Grundvatten, dagvatten och byggvatten
Öppna schakter för skärningar kan komma att medföra grundvatten-
sänkningar och därmed grundvattenhantering. Grundvatten kan komma 
att läcka in från jordlagren samt från vattenförande sprickor i berget när 
schakten påbörjas. I schakterna kan även nederbördsvatten 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 ge-
nomgå sedimentavskiljning på annat sätt innan det släpps till ytvatten.

Kemisk dammbindning får inte förekomma inom tillrinningsområdet till 
Godegårds vattentäkt. 

Entreprenören ska ha en väl genomarbetad beredskapsplan. För att mins-
ka risken för spridning av föroreningar bör 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 bör 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 hanteras i projektet, såväl insatsvaror som avfall.

Ingen uppställning av fordon eller lagring av drivmedel bör ske inom vat-
tentäktens tillrinningsområde. 

7.2.3 Markföroreningar
Vid hantering av förorenade massor ska erforderliga skyddsåtgärder ge-
nomföras för att skydda omkringliggande mark samt grund- och ytvatten 
under entreprenaden. Om tidigare ej identifierade föroreningar påträffas 
ska beställaren underrättas. Förorenade massor ska lastas direkt på lastbil 
för transport till godkänd mottagningsanläggning. För transporter av föro-
renade massor och farligt avfall krävs särskilda tillstånd.

Åtgärder för att minimera risken för grumling och utsläpp av föroreningar 
till recipient bör vidtas. Inom konstaterade förorenade områden får avled-
ning av vatten till befintlig mark eller diken inte ske utan avskiljning av 
partiklar och olja. En reningsanläggning för hantering av förorenat läns-
hållningsvatten kan komma att krävas. Provtagning och analys av utgåen-
de länshållningsvatten bör utföras av beställarens miljökontrollant innan 
utsläpp till recipient. 

Ett miljökontrollprogram för kontroll och hantering av föroreningsinnehåll 
i schaktmassor och länshållningsvatten samt arbetsmiljökontroll och om-
givningskontroll ska upprättas inför entreprenaden.

7.2.4 Kemikalier, utsläpp, partiklar och klimatpåverkan
För att motverka damning ska skydd av jordmassor ske med dammbindan-
de åtgärder som t.ex. täckning eller bevattning. Även påverkan från bygg-
trafik och transporter på byggvägar ska minimeras genom dammbindande 
åtgärder på vägarna.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Normerna för utomhusluft riskerar främst att överskridas i anslutning till 
hårt trafikerade gator och vägar i större tätorter. Sådan risk föreligger inte 
på de allmänna vägar och skogsvägar som kommer att användas i projektet. 
Miljökvalitetsnormerna riskerar därför inte att överskridas under byggske-
det i planalternativet då val av maskiner som minimerar miljöpåverkan, 
t.ex. utsläpp till luft, ska göras och pga. arbetenas lokalisering i en miljö 
med låg belastning.

Partiklar kan uppkomma genom hantering av bergkross och schaktmas-
sor samt att maskiner och transportfordon rör upp partiklar från marken. 
Dessa utsläpp är omöjliga att kvantifiera men kan kräva förebyggande 
åtgärder i form av damm-bekämpning vid torr väderlek. För att motverka 
damning ska skydd av jordmassor ske med dammbindande åtgärder som 
t.ex. täckning eller bevattning. Även påverkan från byggtrafik och trans-
porter på byggvägar ska minimeras genom dammbindande åtgärder på 
vägarna. Med sådana åtgärder bedöms att gällande normer kan klaras och 
andra olägenheter undvikas.

Under byggtiden kommer kemikalier, hydrauloljor, petroleumprodukter 
mm att hanteras. Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid hantering av 
dessa ämnen, vilka kan förorena mark och vatten vid områden med natur-
värden. Entreprenören ska ha en väl fungerande beredskap och utrustning 
för att omhänderta oförutsedda utsläpp som kan leda till skada på miljö, 
vattendrag och grundvatten, t.ex. spill från arbetsmaskiner. De som utför 
arbete på sträckan ska informeras om att arbete genomförs inom ett om-
råde med en viktig grundvattenresurs, se kap 6.3.2.

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

För att bedöma miljöpåverkan och  emissionsfaktorer från trafikflöden 
finns det flera osäkra parametrar, bl.a. användning  av fordonsbränsle och 
prisutveckling, ekonomiska styrmedel, emissioner och teknikanvändning, 
men krav på t.ex. vala av drivmedelsanvändning kan ställas vid upphand-
ling av entreprenad.

Materialval, val av maskiner/drivmedel och mängden transporter är de 
faktorer som påverkar utsläppen av växthusgaser som koldioxid mest. 
Åtgärder som materialval beskrivs mer i kap 6.3, medan transporter och 
maskinpark/drivmedel beskrivs medan. 

Under byggskedet vid masshantering och transporter sker också utsläpp 
av koldioxid. Genom att planera transporterna noga och minimera anta-
let transporter kan klimatutsläpp begränsas. Detta kan bland annat göras 
genom en effektiv masshantering, eller återanvändning av massor under 
byggandet. 

7.2.5 Kulturmiljöer och fornlämningar
Länsstyrelsen har tidigare fattat beslut enligt KML om arkeologisk ut-
redning etapp 1 för att fastställa förekomst av fornlämningar inom 
järnvägsutredningens område, vilket genomfördes 2015. Beslut om ut-
förande av arkeologisk utredning etapp 2 har också fattats av länssty-
relsen och genomförs under 2017, innan byggskedet inleds. Ytterligare 
beslut enligt KML kan komma att fattas av länsstyrelsen inför för- och 
slutundersökning (dokumentation och borttagande av fornlämning) av 
de fornlämningar som förekommer inom järnvägsplanens område. Efter 
avslutad arkeologisk undersökning har entreprenören tillgång till aktuellt 
markområde.

Fornlämning vilka konstaterats efter arkeologisk utredning ligga i omedel-
bar anslutning till projektets arbetsområde, upplag eller etableringsytor 
skyddas under byggtiden genom stängsling.

I samband med sprängning är av stor vikt att eventuellt berörda fornläm-
ningar och kulturmiljöer skyddas. 

Åtgärder mot buller bör ta hänsyn till de kvarvarande spåren av Godegårds 
stationssamhälle och utläsandet av dessa som helhet. 

Bedömning/mätningar av och eventuellt skydd mot vibrationer under 
byggtiden kommer att utföras på Godegårds kyrka i efter behovsbedöm-
ning i planerad vibrationsutredning.

Eventuella bulleråtgärder på byggnader närmast spår bör utföras i samråd 
med antikvarisk sakkunnig och ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoris-
ka värde och –förutsättning. 

Då banarbetarbostaden söder om Godegård kyrka ej kan bevaras på sin 
ursprungliga plats bör byggnaden med uthus och trädgård dokumenteras 
innan rivning eller flytt. Möjlighet till flytt av byggnaderna bör utredas vi-
dare ur bevarandesynpunkt samt genomföras av antikvarisk expertis. 

7.2.6 Naturmiljöer
För det småskaliga jordbrukslandskapet och järnvägsmiljöer (artrika ban-
vallar och spår) är det viktigt att motverkar etablering av invasiva arter, så 
som lupin och vresros. Jordmassor med risk för innehåll av fröer och växt-
delar från invasiva arter får ej läggas upp i närheten av hävdade marker 
med utpekade naturvärden. 

Under byggtiden är det oundvikligt att buller uppstår, t.ex. från arbetsma-
skiner och vid eventuell sprängning. Denna tidsbegränsade störning kan 
påverka faunan i området. För att minimera störningen bör bullrande ar-
beten (över 50 dBA) undvikas under fåglarnas häckningsperiod (april-au-
gusti) i särskilt känsliga områden (t.ex. i direkt anslutning till Godegårdsån 
och sjöarna i sprickdalen).

Vid alla ytvatten (vattendrag och sjöar/gölar), även de som inte klassats 
som naturvärdesobjekt, ska skyddsåtgärder vidtas;
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•	 Skyddsåtgärder mot grumling ska vidtas i samtliga naturliga vatten-
drag. 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 vegetation så 
fort som möjligt.

•	 Inga massor bör läggas upp för mellanlagring i närheten av vatten-
områden.

•	 Uppställning av arbetsmaskiner och förvaring av kemikalier ska inte 
ske i närheten av vattenområden. 

Vid sumpskogar, våtmarker och nyckelbiotoper i anslutning till 
Godegårdsån ska avverkning 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 rötter 
med en diameter större än 3 cm vid ett avstånd 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 tillkom-
ma. Fördjupade artinventeringar för fåglar, fladdermöss samt grod- och 
kräldjur utförs under våren 2017 i syfte att ge underlag för bedömning av 
järnvägsprojektets eventuella påverkan på dessa artgrupper. Resultaten re-
dovisas i separat PM tillsammans med  förslag på skyddsåtgärder som bör 
vidtas för att inte påverka skyddade arters bevarandestatus.

7.2.7 Buller och vibrationer
Vid de flesta byggarbetsplatser brukar arbetsområdets yttre gräns vara 
avgränsat med någon form av byggstaket. Om det finns risk för buller så 
kan avgränsningen utföras som ett tätt plank som även kan fungera som 
en bullerskyddsskärm. 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 arbets-
moment erhållas, åtminstone för de nedre våningsplanen i närbelägna 
fastigheter.

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

Buller och vibrationer från maskiner och byggverksamhet kan förekomma 
under byggskedet. Tidsbegränsning av bullrande och vibrerande verksam-
het ska ske. Entreprenören ska i sin miljöplan i det löpande arbetet kunna 
visa hur man uppfyller gällande riktvärden. Entreprenören ska välja ma-
skiner, utrustning och arbetsmetod som ger minsta möjliga bullerstörning. 
Kontroll av byggbuller under byggtiden ska ske från entreprenörens sida så 
att man uppfyller gällande riktlinjer. 

7.3 Konsekvenser för miljön under byggskedet
Sammantagen bedömning av konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet finns flera situationer som kan påverkan miljön negativt, 
de flesta är kopplade till arbete i vattendrag och våtmarksområden, 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, vibrationer, damning, 
tillfälliga barriärer mm. Masshanteringen och de byggtransporter som pro-
jektet medför innebär osäkra konsekvenser på grund av att det inte går att 
bedöma i detta skede fullt ut hur hanteringen ska kunna lösas på mest ef-
fektiva och miljövänliga sätt, se även kap 6.3. 2 Masshantering. 

Kännetecknande för konsekvenserna i byggskedet är att de till störs-
ta delen är tillfälliga och att de går att hantera med god planering och 
skyddsåtgärder. 

7.3.1 Vatten
Ytvatten
Byggavloppsvatten från projektet behöver omhändertas och vattendragen 
skyddas enligt förslagen i kap 7.2 för att minska påverkan så mycket som 
möjligt på vattendrag och våtmarker som kan vara känsliga för spill och 
utsläpp. Byggavloppsvatten från upplags-, material- och etableringsytor 
behöver samlas upp och renas innan utsläpp sker till recipient. Materialet 
som läggs upp förväntas framförallt ge upphov till dagvatten innehållande 
partiklar och kväve. Massorna bedöms inte innehålla några övriga förore-
ningar. Med vidtagna reningsåtgärder bedöms konsekvenserna för om-
kringliggande mark, dagvattensystem och recipienter bli måttligt negativa. 

För att minimera negativ påverkan på vatten vid eventuell avledning av 
förorenat vatten behöver åtgärder enligt kapitel 7.2 vidtas vad gäller risken 
för grumling och utsläpp av föroreningar i samband med schaktarbeten. 
Konsekvenserna bedöms som små med vidtagna åtgärder.

Grundvatten
Vid portläget vid Godegårds kyrka kan en tillfällig sänkning av grundvatt-
net krävas. Detta bedöms inte ge några negativa effekter på kringliggande 
mark då det endast rör sig om en kortvarig sänkning, och därmed fås inga 
konsekvenser under byggskedet. 

Risker för påverkan på grundvattnets vattenkvalitet är i huvudsak förknip-
pade med eventuella utsläpp vid spill, olyckor eller schaktning av föro-
renade massor under byggskedet. Om spill av förorenande ämnen sker 
inom tillrinningsområdet till Godegårds vattentäkt kan små till måttliga 
negativa effekter fås. Sannolikheten för att genomföra en lyckad sane-
ring bedöms vara relativt stora om entreprenören har en bra beredskap. 
Konsekvenserna bedöms bli måttliga till stora negativa om det inträffar 
spill av förorenande ämnen. 

7.3.2 Naturmiljöer 
Om förutsättningarna återställs för de artrika järnvägsmiljöerna enligt 
angivna skyddsåtgärder så bedöms små eller inga negativa konsekvenser 
uppstå i byggskedet. Även där ny mark tas i anspråk för trädsäkringsmiljö 
och slänter bör man skapa förutsättningar för hävdgynnade arter i solbe-
lysta, torra och sandiga partier genom att lämna öppna sand- och jordytor 
och sedan sköta markerna genom mekanisk slåttring samt undvika kemi-
kalieanvändning för att gynna hävdgynnade kärlväxter. Det skulle kunna 
leda till nya artrika järnvägsmiljöer och skulle då kunna medföra lite posi-
tiva konsekvenser.

Tillfälliga bullerstörningar kommer uppstå under byggskedet i form av ljud 
från arbetsmaskiner, eventuella sprängningar m.m. Vad gäller bullerpå-
verkan är fåglar bland de känsligaste arterna för bullerstörning. Andelen 
ostörd tid är väsentlig för graden av negativ påverkan från buller och det 
mer monotona ljudet från arbetsmaskiner orsakar ofta störning under en 
hel arbetsdag. Om skyddsåtgärder för fauna vidtas bedöms bullerstörning-
en under byggskedet bli liten till måttligt negativ, se även kap 6.1.3. 

Under byggtiden riskerar grumling att ske i samtliga vatten då arbete i 
vatten genomförs och stora markytor blottläggs. Genom skyddsåtgärder 
kommer påverkan att minska, men grumling kommer aldrig helt kunna 
undvikas. Grumling kan vara negativt om det sätter igen bottnar, som är 
nödvändiga för ägg- och yngelutveckling, som annars behöver syresättas 
(framförallt i strömmande vattendrag med grusiga/steniga bottnar) och då 
fisken inte ser och därmed flyr sitt hemområde. Det senare bedöms oftast 
vara en kortsiktig effekt till skillnad från lekbottnar som riskerar sättas 
igen permanent. I de vatten som berörs av nytt järnvägsspår bedöms effek-
ten, och därmed också konsekvensen, av grumling bli liten till måttlig då 
de flesta vatten är lugnflytande med mjukbottnar. 

Även borttagande av strandvegetation riskerar att påverka vattendragen 
negativt genom att den buffrande effekten (från grumling och utsläpp) ve-
getationen utgör försvinner. Dessutom är vegetationen viktig för skuggning 
och skapande av organiskt material i vattendraget. Borttagande av strand-
vegetation kan ha en måttligt negativ effekt för vattendragen inom korrido-
ren. Under förutsättning att vegetationen återställs bedöms dock effekten 
och konsekvensen bli liten på vattendragen. 

7.3.3 Kulturmiljöer och fornlämningar
Om fornlämning, kulturlager eller fynd påträffas i samband med schakt-
ning ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen. 

I byggskedet ska stor hänsyn ske till områdets kulturhistoriskt värdefulla 
och vägnät för att bibehålla vägarnas ålderdomliga karaktär. Förstärkning, 
breddning samt dikning riskerar allvarligt att skada vägarnas kulturvärde 
och ska undvikas på de delar av vägen som inte berörs av ombyggnader. 
Väg 1102 är av särskild betydelse då delar av den ingår i område av riksin-
tresse för Kulturmiljövård (Godegård) och ansluter till Godegårds kyrka. 
De konsekvenser som uppstår för de delar av vägen som byggs om är till 
största delen permanenta pga påverkan på vägens nuvarande karaktär och 
innebär att ett mycket värdefullt kulturlandskapselement i kulturmiljön 
skadas.
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7.3.4 Rekreation och friluftsliv
Under byggtiden kommer framkomligheten att vara försämrad på delar av 
de vägar som används av friluftslivet på grund av byggtrafik. Vägar kom-
mer också att vara avstängda under perioder på grund av byggnadsarbe-
ten på eller intill vägarna. Byggverksamheten orsakar buller och damning 
som kan vara störande för rekreation och friluftsliv i områden omkring 
järnvägen. 

7.3.5 Luftkvalitet och klimat
Luftkvalitet
Byggskedet är utdraget över flera år och pågår mer eller mindre intensivt 
över tid, vilket innebär att transporterna på allmänna vägar inte bedöms 
tillföra stora tillkommande utsläpp. 

Sammantaget bedöms utsläpp från maskiner inte orsaka sådana tillskott 
av luftföroreningar och partiklar att miljökvalitetsnormer överskrids i 
angränsande områden. Partiklar kan också uppkomma genom hantering 
av bergkross och schaktmassor samt att maskiner och transportfordon 
rör upp partiklar från marken. Med lämpliga skyddsåtgärder bedöms att 
gällande miljökvalitetsnormer kan klaras och andra olägenheter undvikas.

Konsekvenser av transporter på allmänna vägar avgränsas till utpeka-
de stråk med låg trafikering. Ökningen av antal fordon per dygn under 
byggskedet innebär inte att mängden utsläpp längs dessa stråk kommer att 
öka så att det finns risk att utsläppen påverkar luftkvaliteten i någon större 
omfattning. 

Konsekvenserna för luftkvaliteten i byggskedet bedöms försumbara. 

Klimat
Utsläppen av koldioxid för en järnvägsanläggning är som störst i och innan 
byggskedet. Utsläppen sker främst genom produktion av det material som 
används, samt vid masshantering och transporter. Bland materialen är det 
betong och stål som ger störst koldioxidutsläpp. 

Utsläppen av koldioxid i byggskedet och under framtagande av material till 
bygget bedöms som relativt stora, men det går inte att utan mer detaljkun-
skap om materialval och byggmetoder, maskinpark mm bedöma i vilken 
omfattning projektet kommer att bidra till påverkan på klimatet. En kvali-
ficerad gissning är att eftersom påverkan är lokal i området så kommer ef-
fekterna på klimatet bli relativt små och därmed konsekvenserna också. 

7.3.6 Buller
När ett stort infrastrukturprojekt genomförs inom en tätort kommer det 
under vissa perioder att ske överskridanden av riktvärden för byggbul-
ler. Under dagtid kan det komma att ske överskridanden då vissa arbets-
moment pågår och i synnerhet då avståndet till bebyggelse är kort. Under 
perioder då arbeten pågår under helg, kväll eller natt ökar risken för över-
skridande på grund av att riktvärdena är strängare (det vill säga lägre bul-
lernivå tillåts vid bostäder) under dessa perioder.

Graden av överskridande beror mycket på avståndet till arbetsom-
rådet men också på val av arbetsmetod och möjlighet att arrangera 
bulleravskärmning. 

I byggskedet kan bullerstörningar grovt indelas i:

•	 Buller från anläggningsarbeten

•	 Buller från byggtransporter till och från arbetsområden.

I detta projekt kommer det främst att handla om byggtransporter, efter-
som de arbeten som utförs av karaktären ”bullrande verksamhet” i form av 
sprängning och borrning till största delen kommer att utföras där det inte 
finns någon bebyggelse. 

Den sammanfattande bedömningen för projektets byggskede är att små till 
måttliga negativa konsekvenser uppstår för boende nära byggarbetsplat-
ser. Tillfälliga spår och gator/vägar får ökad trafik, främst i Godegård, intill 
Godegårds kyrka och för enstaka bostäder som ligger nära järnvägen längs 
resten av sträckan. 

7.3 7 Vibrationer
I byggskedet är det framför allt risker för skador på byggnader som nor-
malt är en faktor av betydelse. Det finns få byggnader i närheten av de 
områden där sprängningar och bergschakt planeras utföras. Även bygg-
transporter och anläggningsmaskiner kan ge upphov till vibrationer i 
marken; vibrationer som kan upplevas även inomhus. Vibrationsnivåer 
inomhus i närbelägna byggnader bedöms inte orsaka några fysiologiska 
skador för människor i byggnaderna. Arbetena är begränsade i tid och 
till största delen utförs på sträckor utan bebyggelse, men lokalt i t.ex. 
Godegård kan påverkan märkas mer. Konsekvenserna bedöms bli små. 
Vibrationsutredning utförs i det kommande arbetet för att klarlägga om 
det finns risker för vibrationer på olika platser på sträckan, bl.a. kring 
Godegårds kyrka.

7.3.8 Massor och masshantering
Projektet kommer att hantera stora mängder jord- och bergmassor. I föl-
jande avsnitt beskrivs vilka massor som ska hanteras i byggskedet.

Typer av massor
Bergmassor

Bergmassor kommer att genereras i projektet vid byggnationen av den 
nya sträckningen genom Sprickdalen, då järnvägen delvis kommer att gå i 
skärning. Berget bedöms ej vara sulfidhaltigt då det högsta uppmätta vär-
det är 0,11%. I detta skede bedöms mängderna bergmassor uppgå till ca 
70 000 – 120 000 m3.

Jordmassor

Jordmaterialens sammansättning varierar längs sträckan, se detaljer i av-
snitt 4.2.1. Jorden längs planerad järnväg består av områden med isälvsse-
diment 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 jordarna också mellan morän och berg i dagen, med mindre 
områden lösa jordar. Det bedöms i nuläget bli ca 400 000 – 4400 000 m3 
jord som ska schaktas på hela sträckan.

Avfall och markföroreningar

Hantering av förorenade massor kan komma att krävas inom projektet, i 
nuläget är det inte känt vilka mängder det kan handla om, men det be-
rör främst föroreningar på och intill befintlig anläggning, samt eventuella 
förorenade massor vid ett tidigare sågverksområde i södra Godegård. Vid 
hantering av förorenade massor ska erforderliga skyddsåtgärder genom-
föras för att skydda omkringliggande mark samt grund- och ytvatten under 
entreprenaden. 

Järnvägssträckningen som berörs av grundvattenförekomsten (km 
234+000 till km 243+700) bedöms motsvaras av ”känslig markanvänd-
ning” (KM) (Naturvårdsverket 2009). Detta eftersom KM inkluderar ett 
skydd av grundvatten. Sträckan söder om grundvattenförekomsten (km 
243+700 till km 246+500) bedöms motsvaras av ”mindre känslig markan-
vändning” (MKM) (Naturvårdsverket 2009).

Inom området för grundvattenförekomsten föreslås att massor med halter 
under Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (Naturvårdsverket 
2009) vid behov och utan risk kan användas för återanvändning inom 
Trafikverkets fastigheter. 

För områden utanför grundvattenförekomsten föreslås att massor 
med halter under Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM 
(Naturvårdsverket 2009) kan användas för återanvändning inom 
Trafikverkets fastigheter.

Förorenade massor med halter över Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för mindre känslig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 
2009) ska omhändertas av godkänd mottagningsanläggning. Anmälan 
enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljö-
farlig verksamhet och hälsoskydd ska inlämnas till tillsynsmyndigheten 
senast 6 veckor innan schaktarbetena påbörjas. Tillfällig och permanent 
uppläggning av förorenade jordmassor kräver anmälan eller tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. 

Inom Trafikverkets fastigheter kan återanvändning av avfall för anlägg-
ningsändamål som medför en föroreningsrisk som är mindre än ringa 
(MRR) ske utan anmälan till tillsynsmyndighet. Vid mer än ringa förore-
ningsrisk ska en anmälan om återanvändning av avfall för anläggningsän-
damål göras till tillsynsmyndigheten, för återanvändning av massor inom 
och utanför Trafikverkets fastigheter. Utförda markundersökningar visar 
på halter över MRR (Naturvårdsverket, 2010) och KM och anmälan om 
återanvändning av avfall för anläggningsändamål krävs för återanvändning 
av massor inom och utanför Trafikverkets fastigheter.
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All återanvändning utanför Trafikverkets fastigheter måste ske i samråd 
med tillsynsmyndighet i aktuell kommun.

Entreprenören måste säkerställa att mottagaren har erforderligt tillstånd 
att ta emot massor med aktuellt föroreningsinnehåll (anmälan enligt 9 kap 
6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251)). 

Återanvändning
Så mycket som möjligt av uppschaktade massor ska återanvändas i projek-
tet under byggskedet. Enklast att återföra är krossat berg som kan använ-
das till förstärkningslager till vägar, bullerskyddsvallar och anpassningar 
av landskapet för att minska den visuella påverkan på omgivningen.

På grund av brister i kvalitet i de bergmassor som analyserats, så bedöms 
inte dessa massor kunna användas till de delar av anläggningsarbetena där 
det finns specifika kvalitetskrav. Den mängd sådana massor som krävs, och 
som då måste tillföras projektet bedöms till ca 250 000 – 300 000 m3. 

Överskottsmassor
Målsättningen i varje infrastrukturprojekt är att få massbalans inom pro-
jektet, se kap 2.1. I ett projekt som dubbelspåret mellan Jakobshyttan och 
Degerön, med nysträckning i områden med mycket berg i dagen och om-
råden där järnvägens nivå måste justeras i förhållande till nuläget blir det 
dock alltför stora schaktmängder för att kunna få balans inom projektet.

Överskott av jordmassor är generellt svårt att använda till kvalificerade 
ändamål och fyllningar om de innehåller för mycket silt och lera. De 
omväxlande jordarna av sand, silt, lera och morän som förekommer inom 
stora delar av området bedöms dock kvalitetsmässigt kunna utnyttjas till 
bl.a. bullervallar och anpassningar av terrängen kring anläggningen för att 
minska synligheten i landskapet. 

I detta skede har det gjorts bedömningar att uppskatta de permanenta 
mängderna överskottsmassor, se kap 6.3.2. Det uppskattade volymerna 
överskottsmassor bedöms kunna bli mellan 20 000 m3 – 180 000 m3, be-
roende på vilka lösningar som går att hitta för permanent hantering av 
schaktmassor i närområdet.

En viss del av dessa massor kan det antas bli en viss mängd förorenade 
massor som inte går att återanvända på grund av för högt föroreningsin-
nehåll. Överskottsmassor i form av berg- och jordmassor som inte går att 
nyttja i projektet transporteras normalt bort från projektet för annan an-
vändning, men bedömningen är att detta överskott inte kan avyttras till an-
dra projekt för extern användning i närområdet.  Hantering av förorenade 
massor beskrivs ovan under rubriken ”Avfall och markföroreningar”.

Tillfälliga upplag kommer att behövas för både berg- och jordmassor och 
det har under utformningen av järnvägsplanen utretts vilka möjligheter 
och utrymmen som finns att hantera de massor som producerats, se kap 
2.1,  kap 6.3 och ovan under rubriken ”Tillfälliga material-, etablerings- och 
upplagsytor” 
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I detta avsnitt så bedöms projektets samlade miljökonsekvenser, dvs kon-
sekvenser på olika miljöaspekter, miljökvalitetsnormer, de allmänna hän-
synsreglerna och dessutom utvärderas projektets uppfyllnad av olika miljö-
mål, från nationella -mål till projektspecifika -mål. 

8.1 Sammanfattande bedömning av 
projektets miljökonsekvenser 
I detta avsnitt så sammanfattas projektets miljökonsekvenser för att det 
ska vara lättare att få en överblick. Presentationen görs i form av en tabell, 
medan fördjupning kan göras av dessa bedömningar i kapitel 6. 

8.1.1 Landskapsbild
Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förändring av landskapsbilden. Inga nega-
tiva konsekvenser uppstår. 

Utbyggnadsalternativet
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 skärningar och ban-
kar. Även nya planskilda korsningar med vägar påverkar landskapsbilden 
genom att förändra utblickar och siktlinjer. Sammantaget bedöms utbygg-
nadsförslagets konsekvenser för landskapsbilden blir måttligt negativa.

8.1.2 Kulturmiljö
Nollalternativet
Nollalternativet innebär inga markintrång eller påverkan på miljöns kul-
turmiljövärden. Inga negativa konsekvenser uppstår. 

Utbyggnadsalternativet
För större delen av sträckan innebär utbyggnadsförslaget för sträckan ge-
nerellt 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 de planerade vägomlägg-
ningarna innebär att ålderdomliga 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 kultur-
landskapets karaktär förändras drastiskt. Påverkan på väg 1102 bedöms 
innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljö. Påverkan på forn-
lämningar bedöms relativt liten i omfattning, men konsekvenserna på de 
fornlämningar som påverkas och inte kan finnas kvar när anläggningen 
byggs bedöms som stora negativa. Sammantaget bedöms utbyggnadsför-
slaget innebära måttliga negativa konsekvenser.

8. SAMLAD BEDÖMNING 8.1.3 Naturmiljö
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintlig järnväg inte byggs ut och därmed tas 
ingen ny mark i anspråk. Inga negativa konsekvenser uppstår. 

Utbyggnadsalternativet
Järnvägsplanen innebär framförallt att ny mark tas i anspråk vid sidan om 
befintlig järnväg samt nya passager över vattendrag. Järnvägsprojektets 
största påverkan gäller Godegårdsåns vattensystem 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 re-
dan finns på platsen och den prognosticerade trafikökningen är låg bedöms 
inte barriäreffekt och trafikdöd öka i någon stor omfattning. Sammantaget 
bedöms utbyggnadsförslagets konsekvenser för naturmiljön bli måttligt 
negativa.

Miljöaspekt Nollalternativet Planalternativet, sammanvägd konsekvens

Landskapsbild Små eller inga konsekvenser Måttliga negativa konsekvenser

Kulturmiljö Små eller inga konsekvenser Måttliga negativa konsekvenser

Naturmiljö Små eller inga konsekvenser Måttliga negativa konsekvenser

Rekreation och friluftsliv Små eller inga konsekvenser Små negativa konsekvenser

Barriärer Små eller inga konsekvenser Små positiva konsekvenser

Buller och vibrationer Små eller inga konsekvenser Små negativa konsekvenser

Elektromagnetiska fält Positiva konsekvenser

Naturresurs - skogsmiljö Små eller inga konsekvenser Små negativa konsekvenser

Naturresurs - odlings-
mark Små eller inga konsekvenser Små negativa konsekvenser

Naturresurs - grund-
vatten Små eller inga konsekvenser Måttliga negativa konsekvenser

Naturresurs - Värdefulla 
ämnen ochmineraler Små eller inga konskvenser Små negativa konsekvenser

Masshantering Små eller inga konskvenser Måttliga till stora negativa konsekvenser

Markföroreningar Små eller inga konsekvenser Positiva konsekvenser

Klimatpåverkan Små eller inga konsekvenser Positiva konsekvenser

Tabell 8.3.1. Samlad bedömning av utbyggnadsalternativet

8.1.4 Friluftsliv och rekreation
Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förändring av förutsättningarna för rekrea-
tion och friluftsliv. Inga negativa konsekvenser uppstår. 

Utbyggnadsalternativet
Järnvägens förändrade sträckning genom Sprickdalen påverkar sjöarnas 
närmiljö positivt, men innebär en förstärkt barriär där järnvägen kom-
mer att gå i djup skärning eller på hög bank. Nya planskilda passager 
medför säkrare korsningar med järnvägen vilket ökar tillgängligheten.  
Rekreations- och friluftsanläggningar i och omkring Godegård påverkas av 
fysiskt eller visuellt intrång och/eller buller. Sammantaget bedöms utbygg-
nadsförslagets konsekvenser för friluftsliv och rekreation bli små negativa.

8.1.5 Barriäreffekter
Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen förändring av förutsättningarna för barriär-
verkan. Inga negativa konsekvenser uppstår. 
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Utbyggnadsalternativet
Järnvägens positiva påverkan på barriäreffekter består av bättre säkerhet 
och framkomlighet över järnvägsspåret längs järnvägsplanens sträckning. 
Negativ påverkan på visuell barriäreffekt uppstår i Godegård där buller-
skärmar ökar järnvägens visuella effekt inne i samhället och där högre 
järnvägsbank försvårar utblickar över öppet landskap.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för barriäreffekter bli små positiva. 

8.1.6 Buller
Nollalternativet
I nollalternativet kommer trafikeringen endast öka marginellt jämfört med 
i nuläget och hastigheterna kan inte öka lika mycket som i utbyggnadsal-
ternativet då banan inte tillåter detta. Inga ytterligare skyddsåtgärder kom-
mer att genomföras om ingen ny anläggning byggs, vilket innebär att den 
bullersituation som är idag i stort sett kommer att bestå i framtiden. Det 
kommer inte att uppstå ytterligare negativa konsekvenser i driftskedet än 
de som redan finns idag.

Utbyggnadsalternativet
Konsekvenserna för bebyggelsen generellt längs sträckan Jakobshyttan – 
Degerön bedöms blir varierande, från marginella till stora negativa. För 
bebyggelsen i Degerön bör åtgärder för ett antal bostäder preciseras vidare 
i arbetet med järnvägsplanen.

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

8.1.7 Vibrationer
Nollalternativet 
Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt och banan inte byggs om, 
innebär nollalternativet att det sannolikt inte kommer att innebära några 
negativa konsekvenser jämfört med nuläget ur vibrationssynpunkt. Vidare 
utredning av vibrationer kommer att genomföras. 

Utbyggnadsalternativet
Då trafikeringen inte ökar mer än marginellt och stora delar av banan 
byggs om tekniskt både avseende mark och teknisk anläggning, samt att 
det inte finns några större anledningar att tro att det finns instabila jordar 
som kan sprida vibrationer kring tätbebyggelsen, så bedöms utbyggnaden 
inte innebära några negativa konsekvenser ur vibrationssynpunkt, trots att 
järnvägen blir dubbelspårig. Vibrationsutredning genomförs för att klar-
lägga att inga känsliga miljöer påverkas negativt. 

8.1.8 Naturresurser
Nollalternativet
I nollalternativet kommer inga markområden att påverkas av några an-
läggningar då inget byggs. Naturresurser som odlingsmark, skogsmark och 
områden med mineraler och värdefulla ämnen kommer inte att påverkas 
jämfört med nuläget. Inga konsekvenser kommer att uppstå för dessa na-
turresurser i nollalternativet!

Risken för föroreningsspridning till yt- eller grundvatten i händelse av en 
olycka är mycket liten även med nollalternativet, och ökar endast margi-
nellt jämfört med nuläget på grund av trafikökning. 

I övrigt bedöms inte nollalternativet innebära några effekter jämfört med 
nuläget.

Sammantaget bedöms nollalternativet ge små negativa konsekvenser för 
grundvatten.

Utbyggnadsalternativet
Värdefulla ämnen och mineraler

Då det berörda planområdets värde som naturresurs bedöms som liten 
pga begränsningarna i minerallagen (se kap 5.3) och effekterna blir små 
samt att det inte bedöms uppstå någon påverkan och konsekvenser för en 
närliggande torvtäkt, så blir konsekvenserna av utbyggnadsförslaget litet 
negativa. 

Skogsmark

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

Odlingsmark

Effekten på jordbruket i området 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. 

Grundvatten

För grundvatten bedöms utbyggnadsförslaget ge måttliga negativa 
konsekvenser, främst beroende på närheten till Hallsbergsåsen och 
Godegårds vattentäkt. 

8.1.9 Masshantering och markföroreningar
Nollalternativet
Det bedöms inte uppstå några negativa konsekvenser av nollalternativet, 
dvs om projektet inte genomförs. 

Utbyggnadsalternativet
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 projektet och närområdet. Kumulativa effekter 
med närliggande projekt som har liknande problematik gör att de negativa 
konsekvenserna stärks ytterligare. 

8.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer (MKN) som berörs av projektet och hur de hante-
ras av Trafikverket i projektet anges nedan.

Luftkvalitet:

Luftkvalitet omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, bly, partiklar och ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids 
inte under drift- och byggskedet. 

Fisk- och musselvatten:

Inga fisk- eller musselvatten berörs av projektet. Miljökvalitetsnormerna 
hanteras inte vidare i denna MKB. 

Buller:

Miljökvalitetsnormen för buller är inte relevant att behandla i enskilda 
projekt. Det är en strategisk planeringsfråga som behandlas på översikts-
planenivå. Miljökvalitetsnormerna hanteras inte vidare i denna MKB. 

Vattenförekomster:

De vattenförekomster i form av vattendrag som berörs av projektet har 
samtliga försämrad ekologisk status eftersom konnektiviteten i vatten-
dragen är påverkade av vandringshinder/dammar. Fler broar och trum-
mor byggs över delar av Godegårdsån som ingår i ytvattenförekomsterna 
Godegårdsån/Hättorpsån, men samtliga broar och trummor kommer att 
anläggas så att de inte skapar något vandringshinder som påverkar kon-
nektiviteten i vattendragen. 

I de två övriga vatten som berörs i södra delen, Bäck från Änghult/
Bäcketorp och Bäck från Frälserödja/Klastorp, byts de trummor som ligger 
där idag ut mot en bro i det förstnämnda vattendraget och en stor trumma 
(dimension 1800 mm) i det sistnämnda. Detta bedöms medföra möjlighe-
ter till en förbättring av kvalitetsfaktorn konnektivitet. 

Omgrävning av vattendraget söder om Anderstorp kommer att påverka 
vattendragets morfologi och konnektivitet. Omgrävningen kommer dock 

Positivt är att de markföroreningar som identifieras tas bort och skapar en 
bättre markmiljö än i nuläget. 

8.1.10 Klimatpåverkan
Nollalternativet
De negativa effekterna på klimatet i nollalternativet jämfört med nuläget 
bedöms vara försumbara om behovet av transporter inte ökar, medan de 
blir lite till måttligt negativa om behovet av transporter ökar i större om-
fattning och dessa enbart kan ske på väg. Konsekvenserna på klimatet be-
döms bli försumbara till måttligt negativa i nollalternativet. 

Utbyggnadsalternativet
Konsekvenserna på klimatet i utbyggnadsalternativet 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 konsekvensernas storlek på klimatet.
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att genomföras så att en mer naturlig sträckning och strandmiljö skapas. 
Åfåran blir tydligare än nuvarande, vilket gör att framkomligheten för vat-
tenlevande organismer blir bättre. Vattendragets rätningsgrad förbätt-
ras då den nya åfåran får ett slingrande utseende. Flytten av järnvägen i 
Sprickdalen ökar även möjligheterna att i framtiden genomföra åtgärder 
för att förbättra vattendragets rätningsgrad i området. Sammantaget ska-
pas mervärden vilket bedöms vara, på lång sikt, en positiv konsekvens. 

Sammantaget bedöms inte projektet försämra kvalitetsfaktorn konnektivi-
tet i vattendragen eller minska möjligheterna att förbättra den. 

Vattendragens närområden är påverkade av infrastruktur, jordbruk och 
bebyggelse och det påverkar svämplanens status. Den nya järnvägsban-
ken kommer att ta delar av svämplanen i anspråk men i och med de kom-
pensationsåtgärder som genomförs dels söder om Anderstorp och dels 
vid Unnamon där nya meandrande vattenfåror med bred botten anläggs 
kompenseras detta. De ingrepp som sker är mycket små i relation till hela 
svämplanens utbredning och bedöms inte påverka kvalitetsfaktorn morfo-
logi i sådan omfattning att den riskerar att försämras. 

Risker för påverkan på vattenkvaliteten är i huvudsak förknippade med 
eventuella utsläpp vid spill, olyckor eller schaktning av förorenade massor 
under byggskedet. Om föreslagna skyddsåtgärder vidtas, bedöms riskerna 
som små.

Under byggtiden riskerar grumling att ske i samtliga vatten då arbete i 
vatten genomförs och stora markytor blottläggs. Genom skyddsåtgärder 
kommer påverkan att minska, men grumling kommer aldrig helt kunna 
undvikas. Konsekvenserna bedöms bli små då vattendragen framförallt är 
lugnflytande med mjukbottnar. 

Dagvatten som uppkommer under byggtiden t.ex. vid länshållning av 
schakter kan innehålla förhöjda halter av partiklar och kväve och för 
att minska påverkan på närliggande ytvatten ska skyddsåtgärder vidtas. 
Dagvatten ska infiltreras i mark eller genomgå sedimentavskiljning innan 
det släpps till ytvatten. 

Samtliga vattendrag har undantag avseende kvicksilver och PDBE. Dessa 
ämnen påverkas inte av nybyggnationen av järnväg. 

Den nya järnvägen bedöms inte försämra några kemiska kvalitetsfaktorer. 

Med ovanstående motiveringar bedöms projektet inte innebära sådan 
påverkan att miljökvalitetsnormerna för de olika vattendragen inte kan 
uppnås.

Hallsbergsåsen löper längs en större del av sträckan och berörs idag av be-
fintlig järnväg och den kommer att beröras av järnvägen även i framtiden. 
Risken för påverkan på grundvattenförekomsten bedöms öka något i och 
med att järnvägen går i en relativt stor skärning genom åsmaterial strax 
norr om Godegård. Detta innebär även att den nya järnvägssträckningen 
ger en något ökad risk för att miljökvalitetsnormerna för grundvattenföre-
komsten inte uppnås. Ökningen bedöms dock vara mycket liten och slut-
satsen blir ändå att den nya järnvägsdragningen inte medför att miljökvali-
tetsnormerna för grundvattnet inte kan uppnås.

8.4 Påverkan på nationella miljökvalitetsmål
Bedömningarna av påverkan på nationella miljökvalitetsmål är preliminär 
utifrån det kända kunskapsläget per idag.

På systemnivå bidrar projektet till uppfyllelse av de nationella 
miljökvalitetsmålen:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

5. Skyddande ozonskikt

7. Ingen övergödning

Indirekt medverkar minskade utsläpp av försurande och gödande ämnen 
även till en uppfyllelse av:

8. Levande sjöar och vattendrag

12. Levande skogar

Möjligheten till miljöanpassade och resurssnåla transporter leder på regio-
nal nivå till en positiv inverkan på miljömålet:

15. God bebyggd miljö. Det förutsätter dock att buller hålls inom riktvär-
dena för berörda fastigheter, både inomhus och utomhus vid uteplats.

Det finns en risk för ökad föroreningsspridning under byggskedet, vilket 
skulle kunna motverka uppfyllelsen av miljömålen:

4. Giftfri miljö

9. Grundvatten av god kvalitet

8.3 Påverkan på miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I detta kapitel så utvärderas projektets påverkan på de allmänna hänsyns-
reglerna och frågan om dessa har beaktats besvaras. Bedömningarna är 
preliminära utifrån det kända kunskapsläget per idag.

1§ Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren har bevisbördan för att visa 
att de förpliktelser som följer av 2 kapitlet miljöbalken iakttas.

Trafikverket är verksamhetsutövare och ansvarig för att järnvägsplanen 
uppfyller miljöbalkens bestämmelser. MKB-processen är ett led i uppfyl-
lelsen av bevisbörde-regeln.

2§ Kunskapskravet – verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap 
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet.

Planprocessen enligt lagen om byggande av järnväg borgar för god kun-
skap om planens förutsättningar, effekter och konsekvenser. Ett stort an-
tal 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.

3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för negativ påverkan innebär en 
skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Negativa konsekvenser och risk för sådana belyses i MKB:n. 
Skyddsåtgärder finns inarbetade i järnvägsplanen och redovisas i plan-
kartan samt i planbeskrivningen. För byggskedet kommer kontrollpro-
gram upprättas med krav på miljöåtgärder och byggmetoder som före-
bygger/minimerar miljöpåverkan.

4§ Produktvalsprincipen – verksamhetsutövaren ska välja sådana kemiska 
produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön.

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 kom-
mande upphandlingar.

5§ 5Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - verksamhetsutövaren ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till åter-
användning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor 
användas.

Planen främjar möjligheterna till godstransporter och resande från väg 
till järnväg, vilket minskar förbrukning av ändliga resurser.

Återanvändning av massor kommer att ske där så är möjligt, men 
innefattar restriktioner för att inte sprida föroreningar. Överskottsmassor 
ska transporteras så korta sträckor som möjligt. Material från utrustning 
och anläggningar som rivs återanvänds där så är möjligt. Miljökrav 
kommer att ställas på fordon och maskiner under byggskedet.

6§ Lokaliseringsprincipen - plats ska väljas med hänsyn till att ändamålet 
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön.

Järnvägens lokalisering har beslutats av Trafikverket i järnvägsutred-
ningen och påföljande detaljering i det vidare utredningsarbete med loka-
lisering av spårlinjer inom järnvägsplanen. 

Beslutet bygger på utredningar i tidigare skeden i planeringsprocessen, 
där även samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter, organisa-
tioner och allmänhet har genomförts.

7§ Skälighetsregeln - hänsynsreglerna ska tillämpas efter en avvägning 
mellan nytta och kostnader. Nyttan av en skyddsåtgärd eller ett försiktig-
hetsmått enligt 2 kapitlet Miljöbalken ska vägas mot kostnaderna. Kraven 
som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt 
orimliga att genomföra. 

De föreslagna skyddsåtgärderna i MKB:n har tagits fram utifrån ett 
skälighetsperspektiv.

8§ Skadeansvaret – den som orsakat en skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.

Trafikverket ansvarar för förebyggande åtgärder.
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Trafikverket kommer i och med att trummor i järnvägsanläggningen byts 
åtgärda vandringshinder 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 runtom-
kring 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 klimatpåverkan som t.ex. vattendrag mm. 

De specifika mål kring utsläpp som berörs kring miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan”

 ● Minskade utsläpp av växthusgaser 

 ● Hållbart resande 

 ● Hållbara godstransporter 

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

 ● Klimatanpassning 

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

Lokala miljömål
Projektet bedöms påverka 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

I projektet kommer dock förorenade områden i form av järnväg som tas 
bort och äldre sågverksområden som berörs av vägpassage att riskbedö-
mas 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 fö-
rebyggas med återinfiltration.

Projektet tar mark i anspråk som på lokal nivå motverkar uppfyllelsen av 
miljökvalitetsmålen:

8. Levande sjöar och vattendrag

11. Myllrande våtmarker

13. Ett rikt odlingslandskap

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Dock genomförs skyddsåtgärder som gör att påverkan minimeras. Vidare 
görs även kompenserande åtgärder i form av återskapande av meandrande 
vattendrag (Godegårdsån) mm.

Genom att elanläggningen utformas på ett optimalt sätt motverkas inte 
miljömål:

6. Säker strålmiljö. Krav kommer att ställas på elanläggningens utformning.

8.5 Utvärdering av övriga miljömål
8.5.1 Regionala och lokala mål
I projektet berörs vissa av de mål som Östergötlands län satt upp för att 
klara de nationella miljökvalitetsmålen. Dessa listas i kap 4.3. 

 ● Målet/åtgärden ”Påskynda fastställande och revidering av vatten-
skyddsområden för att säkra den långsiktiga dricksvattentillgången i 
länet” berörs i projektet då det finns en kommunal vattentäkt i Gode-
gård som kommer att passeras om den kommer att finnas kvar. 

Trafikverket samråder i projektet med Motala kommun för att lösa situa-
tionen och det finns idag två olika principiella lösningar för att inte försäm-
ra möjligheterna till vattenförsörjning, eller vattenkvalitet: 

 ● Järnvägen får skyddsåtgärder för att minska risken att föroreningar 
sprider sig till grundvattnet vid t.ex. olyckor och vattenskyddsområde 
fastställs för Godegårds vattentäkt

 ● Vattentäkten läggs ner och ersätts med en överföringsledning från an-
nan 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 dricksvat-
tenförsörjningen kommer att vara säkrad efter projektets genomförande 
och att målet inte motverkas av projektet. 

 ● Målet/åtgärden ”Inventera och registrera nyfunna nyckelbiotoper, vär-
detrakter 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 se-
nare 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 naturmiljö-
er 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 energieffektivare godstransporter… för att 
minska utsläpp av växthusgaser” 

Trafikverket bedöms underlätta möjligheten att uppnå målet då ut-
byggnaden 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”
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 ● Skyddsåtgärder mot grumling ska vidtas i samtliga naturliga vat-
tendrag. Det kan exempelvis vara att undvika körning i vattendrag 
och strandlinjer, att arbeten i vatten utförs under perioder med låg 
vattenföring, att fysiska skydd mot spridning av grumlande partiklar 
används samt att blottlagda ytor återetableras med vegetation så fort 
som möjligt.

 ● Inga massor bör läggas upp för mellanlagring i närheten av vattenom-
råden.

 ● Uppställning av arbetsmaskiner och förvaring av kemikalier ska inte 
ske i närheten av vattenområden. 

 ● Anläggningsarbeten i vatten- och våtmarksområden styrs tidsmässigt 
så att inget arbete sker under groddjurens lekperiod (april-maj).

Godegårdsån söder om Anderstorp går idag i en relativt smal dalgång 
mellan befintlig banvall och stigningen upp mot bergsområdena i öster. 
Den nya järnvägen kommer att anläggas i princip parallellt med dalgång-
en vilket medför att vattendraget inte kan gå kvar i samma sträckning. 
Vattendraget leds istället i ett nytt lopp väster om befintlig banvall. I områ-
det mellan vattendragets nysträckning och sjön Svartgölen grävs befintlig 
banvall bort och en ny meandrande åfåra anläggs. Troligen har vattendra-
get tidigare, innan befintlig banvall byggdes, haft en liknande sträck-
ning. Vattendraget flyttas bort från den planerade järnvägsanläggningen. 
Omgrävning av vattendraget kommer att påverka vattendragets morfologi 
och konnektivitet. Det riskerar att uppkomma störningar samt hydrologis-
ka förändringar i intilliggande våtmark. Kortsiktigt bedöms konsekvensen 
kunna bli måttligt negativ. Omgrävningen kommer dock att genomföras så 
att en mer naturlig sträckning och strandmiljö skapas. Åfåran blir tydligare 
än nuvarande, vilket gör att framkomligheten för vattenlevande organis-
mer blir bättre. I och med det skapas mervärden vilket bedöms på lång sikt 
medföra en måttligt positiv konsekvens. 

Sammantaget så innebär projektet dock en negativ påverkan, vilket gör 
att Trafikverket föreslår kompensationsåtgärd för att skapa större område 
med bra förutsättningar för naturmiljön både i vatten och kring ån:

 ● Godegårdsån måste flyttas på en kort sträcka söder om Anderstorp, där 
naturvärdena är lägre, och genom att utforma den nya sträckningen 
som ett meandrande flöde så skapas en längre sträcka med mycket 
goda förutsättningar för etablering av olika arter i och kring Gode-
gårdsån.

Genom att förbättra vandringsmöjligheterna i ån och genom att skapa en 
ny sträcka med goda förutsättningar för naturmiljön så bedöms projektets 
små till måttligt negativa konsekvenser för ån mer än väl uppvägas, och 
därmed bedöms målet att förbättra miljön i Godegårdsån uppnås.

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. 

8.5.2 Trafikverkets miljöpolicy
De bedömningar som gjorts kring projektets överensstämmelse med miljö-
balkens centrala bestämmelser och med de nationella miljökvalitetsmålen 
gäller även för Trafikverkets miljöpolicy. 

Ett stort projekt som utbyggnaden av dubbelspår på godsstråket från 
Hallsberg till Degerön (där sträckan Jakobshyttan-Degerön ingår) ger både 
positiv och negativ påverkan. Den negativa påverkan har beskrivits i kapi-
tel 6 och 7 och skyddsåtgärder samt kontrollprogram ska genomföras för 
att minska denna påverkan. 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 miljöan-
passat transportsystem.

8.5.3 Projektets miljömål
Det generella miljömål som beskrivits i projektet handlar om att förbättra 
miljön i den för området mycket viktiga Godegårdsån. Eftersom ån kan 
komma att påverkas negativt, främst tillfälligt i byggskedet så genomförs 
både genomtänkt utformning, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder 
för påverkan på ån.

Genom god utformning av järnvägsanläggningen med bl.a :

 ● Alla vandringshinder i Godegårdsån som berör järnvägsplanen tas 
bort. Nya broar och trummor anläggs så att inga vandringshinder 
uppstår

 ● åns passager utformas så att grod- och kräldjur samt mindre däggdjur 
kan passera i torrhet under nya vägar och järnvägen

och skyddsåtgärder i form av:

 ● återskapande av strandvegetation som måste tas bort

 ● skyddszoner runt ån med omkringliggande våtmarksområden

så bedöms konsekvenserna på vattendragen generellt av järnvägs- och 
väganläggningar bli lite negativ, men Godegårdsån påverkas något mer, 
måttligt negativt. 

Skyddsåtgärder som vidtas under byggskede gör att det generellt bedöms 
bli små konsekvenser på vattendragen som berörs under byggskedet (se 
kap 7.3):
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9. SAMRÅD

9.1 Genomförd samrådsprocess
9.1.1 Samrådskrets i järnvägsplan och MKB
Vid samråden som genomförts har följande myndigheter och organisatio-
ner varit inbjudna:

 ● Länsstyrelsen Östergötland

 ● Motala kommun

 ● Region Östergötland

 ● AB Östgötatrafiken

 ● Räddningstjänsten Motala

 ● Naturskyddsföreningen genom Göran Toss

 ● Räddningstjänsten/Ambulansen

 ● Bergsstaten

 ● Boverket

 ● LRF, centralt

 ● Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 ● Naturvårdsverket

 ● Polismyndigheten

 ● Jernhusen AB

 ● Vattenfall

 ● Jordbruksverket, centralt

 ● Regionförbundet Östsam

 ● SGI

 ● Sveriges geologiska undersökning (SGU)

 ● Skogsstyrelsen

 ● SMHI

 ● Svenska Cykelförbundet

 ● Svenska kraftnät

 ● Försvarsmakten

 ● Jordbruksverket, Jönköping

 ● LRF Motalas kommungrupp

 ● Transportstyrelsen

 ● Sveriges åkeriföretag

 ● Godegårds Lokala Jaktvårdsförening

 ● Motala kommun, vatten och avlopp

 ● Vattenfall Elnät

 ● Motala kommun, Opto

 ● Godegårds bygderåd

 ● Godegårds skidklubb

 ● Länstrafiken, Örebro län

 ● Askersunds kommun

 ● Lundin Mining, terminal

 ● Sveaskog, terminal

Även allmänheten har varit inbjuden att lämna synpunkter vid flera tillfäl-
len. Dessa samråd har inletts med möten, se 9.1.3. 

9.1.2 Möten med myndigheter och organisationer
Möten med Motala kommun har avhållits vid följande tillfällen:

 ● Inledande samråd med kommunen, Motala kommun, Motala, 2015-12-
01

 ● Samråd lokalisering av vägpassager, Motala kommun, Motala, 2016-
03-16

 ● Uppföljningsmöte samråd lokalisering mm, Motala kommun, 2016-05-
31

 ● Samråd järnvägsplan, Motala kommun, Motala, 2016-12-08

Möten med Länsstyrelsen i Östergötland har avhållits vid följande 
tillfällen:

 ● Inledande samråd med Länsstyrelsen i Östergötland, Linköping, 2016-
03-02

 ● Samråd lokalisering av vägpassager, Länsstyrelsen i Östergötland, 
Linköping, 2016-05-31

 ● Samråd järnvägsplan, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköping, 2016-
12-08

9.1.3 Möten med allmänheten
Följande möten för allmänheten har avhållits:

 ● Allmänt informationsmöte, Godegård, 2015-12-02

 ● Samråd lokalisering vägpassager, Godegård, 2016-05-24

 ● Samråd järnvägsplan, Godegård, 2016-12-08

9.2 Samrådsresultat
9.2.1 Samråd i tidigare skeden
Samråd har skett i både förstudien och järnvägsutredningen för sträck-
an Hallsberg - Degerön. I förstudien förespråkar alla remissinstanser ett 
dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön. Samråd har även skett i för-
studierna för plankorsningarna i Godegård samt i Anderstorp. I Godegård 
förespråkas en planskild korsning söder om Godegård och vid Godegårds 
kyrka förespråkas en bro norr om den befintliga korsningen. I Anderstorp 
förespråkas en bro över järnvägen med förbehåll att hänsyn till kringlig-
gande naturvärden tas. 

I järnvägsutredningen förespråkas utredningskorridor UA 5 öst.

9.2.1 Synpunkter från samråd med Motala kommun
Under framtagande av samrådsunderlaget har samråd hållits med Motala 
kommun. 

Inledande information/samråd, december 2015
Det första mötet med Motala kommun hölls 2015-12-01 då följande syn-
punkter inkom: 

Synpunkt: Projektet presenterades och kommunen visade upp en skrivel-
se som skickats in till Region Östergötland gällande önskemål om framtida 
tågstopp i Godegård. 

Kommentar från Trafikverket: Ett tågstopp och åtgärder kring detta 
är inte aktuellt i detta projekt men man ska säkerställa att man inte omöj-
liggör ett eventuellt framtida tågstopp.

Synpunkt: Förstudien förespråkar tunnel, har Trafikverket tittat på det? 

Kommentar från Trafikverket: En underfart kräver grundvattensänk-
ning med täta tråg och pumpstation, och genererar mer massor vilket ska 
försöka undvikas då hela projektet har ett stort massöverskott.

Inledande samråd om lokalisering av passager, mars 2016
Det andra mötet med Motala kommun hölls 2016-03-16. Alla alternativ 
för passager i Godegård presenterades. Kommunen inkom med följande 
synpunkter:
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Synpunkt: Kommunen ser positivt på en gång- och cykelpassage i anslut-
ning till skolgården. Kommunen vill att den valda passagen smälter in i 
landskapet med en lång bro istället för höga bankar. Det är även viktigt att 
passagen utformas bra så att framtida spårspring kan undvikas. 

Kommunen vill att Trafikverket studerar hur det lokala vägnätet kan kny-
tas ihop med väg 1092. 

Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig den synpunk-
ten i den fortsatta projekteringen. 

Synpunkt: Det är viktigt att bullerberäkningar utförs och redovisas på ett 
bra sätt. 

Kommentar från Trafikverket: Inventeringar av byggnader utförs 
innan beräkningarna påbörjas för att få ett korrekt resultat. Buller från vä-
gen påverkar inte miljön då trafikmängden är så liten.

Motala kommuns yttrande i samband med 
lokalisering av vägar maj 2016
Synpunkt: Motala kommun har inga direkta synpunkter på de alternativ 
som förordas, det vill säga B5, T1 och T3, men vill framföra följande syn-
punkter som rör förorenad mark, buller och grundvatten. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har noterat att markundersökningar ut-
förts vid de gamla sågverken och att texten i samrådshandlingen bör 
kompletteras med om de undersökningar kommunen låtit utföra av Unna 
Såg. Alternativ B5 innebär vägdragning genom området som är konstate-
rat förorenat av dioxin. En enkel riskbedömning har utförts och för närva-
rande utreds åtgärd som innebär täckning inom ett delområde söder om 
bostadsbebyggelsen. 

I en kommande bullerutredning bör störningar från vägar, och särskilt nya 
vägavsnitt vilket alternativ B5 innebär, undersökas. 

Det är viktigt att vattenfrågan utreds och att försiktighetsåtgärder vidtas 
i samband med byggnation då alla alternativ ligger inom Godegårdsåsen/
Hallsbergsåsen

Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkterna 
in i nästa skede av järnvägsplanen. Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon.

Samråd om järnvägsplan, december-februari 2016
Synpunkt: Motala kommun är positiv till dubbelspårsutbyggnaden och 
ser stora fördelar för utbytet mellan Örebroregionen och Östergötland när 
utbyggnaden är klar.

Kommunen önskar att vägen till reningsverket dimensioneras för tung 
trafik. Kommunen föreslår att den gamla banvallen grävs bort mellan 
Godegård och Anderstorp, eller Unnamon och Anderstorp för att gynna 
naturvärdena i Godegårds dalgång och att de träd som avverkas kring nya 
bron i Anderstorp sprids som död ved i omkringliggande skogar.

Vattenverket är känsligt för variationer i vattenkvaliteten vilket måste be-
aktas i det fortsatta arbetet. En handlingsplan för tillsyn och kontrollpro-
gram bör tas fram för byggskedet.

Kommunen anser det inte rimligt att Trafikverket inte ersätter närings-
idkare för förlorad inkomst då vägen inte kommer att passera affären/
macken inne i Godegård. Den redovisade anslutningen till Unnarydsvägen 
bör studeras närmare. Möjligheterna att bebygga området mellan nya väg 
1101 och samhället bör beaktas. Av särskild betydelse blir markytan när-
mast väg 1092 som lämpar sig för kommersiella verksamheter som måste 
omlokaliseras. Kommunen är på rimliga villkor villiga att överta väghållar-
ansvaret för den befintliga sträckningen av Hökavägen när väg 1101 läggs 
om samt för gång och cykelvägarna. Kommunen resurser för planarbete är 
hårt ansträngda varför en ansökan om planbesked bör inlämnas i mycket 
god tid om järnvägsplanen kommer i konflikt med detaljplanerna inne i 
Godegård.  
Trafikverkets svar: Trafikverket tar med sig frågan om dimensionering 
av vägen in i nästa skede.

Den gamla banvallen kommer att nyttjas som serviceväg kombinerat 
med gång- och cykelväg efter byggtiden och kommer därför inte att ri-
vas. Det kommer att lämnas enstaka träd som död ved inom trädsäk-
ringszonen men inga träd kommer att flyttas till omkringliggande skogar. 
Kontrollprogram och handlingsplan för tillsyn kommer att arbetas fram i 
ett senare skede.

Trafikverket står fast i sitt beslut om att ingen ekonomisk kompensation 
utgår till näringsidkare. Det är ett centralt beslut som gäller i alla typer av 
väg- och järnvägsplaner.

Trafikverket bygger anslutningar och vägar utifrån gällande bestämmelser 
och utformningskrav. Gällande markytan i anslutning till väg 1092 är det 
Motala kommuns mark och inget som Trafikverket kan påverka markan-
vändningen av efter avslutad byggnation av järnvägen och vägarna. 

9.2.2 Synpunkter från samråd med Länsstyrelsen
Samråd för lokalisering av vägar i Godegård, mars 2016
Under framtagande av samrådsunderlaget har samråd hållits med 
Länsstyrelsen i Östergötland. 

Ett första samråd skedde med länsstyrelsen i Östergötland 2016-03-02. 
Förslaget presenterades på mötet och länsstyrelsen inkom med följande 
synpunkter under mötet:

Synpunkt: Länsstyrelsen önskar att hänsyn tas till de som använ-
der landskapet i sin vardag. Att passagerna utformas till säkra passager. 
Länsstyrelsen vill även att Trafikverket ser över möjligheten till ekodukter.  
Kommentar från Trafikverket: Behovet av ekodukter utreds inom 
ramen för PM Naturmiljö som är en del av arbetet med MKB:n. Hänsyn 
kommer att tas till rekreation- och friluftslivet, liksom till de areella nä-
ringarna. Alla passager kommer att utformas som planskilda korsningar.  

Synpunkt: Länsstyrelsen har hört, vid möte med Motala kommun, att det 
kan bli aktuellt med överföringsledning ca 7 km.  
Kommentar från Trafikverket: Det är något inte Trafikverket önskar 
och blir endast aktuellt om det ej går att lösa med att säkerställa befintlig 
anläggning.

 Synpunkt: Länsstyrelsen har ett utpekat fokusområde att i infrastruktur-
projekt titta på landskapsekologiska samband och anser att det vore intres-
sant att titta på detta projekt utifrån detta. På mötet diskuterades vikten 
av att anpassa järnvägen till landskapet i möjligaste mån så att den nya an-
läggningen inte blir en fysisk eller visuell barriär, men även ekologiskt för 
växter och djur.  
Kommentar från Trafikverket: Konsulten återkommer när det kan vara ak-
tuellt för ett möte med arbetsgruppen. Järnvägen och vägarna kommer att 
utformas utifrån minsta möjliga påverkan på naturmiljön och landskapet i 
den mån det är möjligt. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram och 
en fördjupad landskapsanalys ligger till grund för val av spårlinjen. 

Synpunkt: Gör Trafikverket provtagning i befintliga brunnar?  
Kommentar från Trafikverket: Det gör Trafikverket alltid i denna typ 
av projekt.

Samråd om lokalisering av passager, maj 2016
Länsstyrelsen yttrande i samband med samrådshandlingen för lokalisering 
av vägar i Godegård, maj 2016:

Synpunkter: Länsstyrelsen bedömer att det föreslagna broalternativet B5 
i kombination med tunnelalternativet T1 är det alternativ som i första hand 
bör utredas vidare. Tunneln vid kyrkan bör kunna dimensioneras så att 
merparten av lantbrukets fordon kan passera. Dessa korsningspunkter bör 
kombineras med tunnelalternativet T3. 

Att ersätta den befintliga plankorsning i samma läge som idag blir svårt 
då det innebär stora ingrepp i bebyggelsen. Det är dock viktigt att vägen 
får en nära koppling till Godegårds samhälle och att befintligt vägsys-
tem kan nyttjas vilket är möjligt i alternativ B5. En nackdel med B5 är att 
Godegårdsån med sina stora naturvärden måste passeras. Stor vikt bör läg-
gas vid detaljplacering och utformning av ny bro så att hänsyn tas till natur- 
och kulturvärden och till landskapsbilden.  
I MKB:n bör flera olika tekniska lösningar belysas så att det går att hitta 
den lösning som gör minst skada på miljön kring Godegårdsån. 

Påverkan på landskapsbilden i anslutning till riksintresset för kulturmiljö 
och miljön kring kyrkan måste studeras omsorgsfullt. Broar bör utformas/
konstrueras så långa och smäckra som möjligt så att anslutande bankar 
kan hållas så korta och låga som möjligt. Det är viktigt att befintlig väg 
mellan kyrkan och Godegård behålls så intakt som möjligt. I området finns 
ett antal fornlämningar och möjliga fornlämningar. Om möjligt bör dessa 
undvikas men vid val av placering av bro bör hänsynen till riksintresset och 
landskapsbilden väga tyngst. 
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För de areella näringarna finns ett behov av smidiga överfarter som skulle 
kunna tillgodoses genom att bygga alternativ B1 eller, i andra hand, genom 
tunnelpassage vid T1. Passage i tunnel bör kunna utformas så att huvudde-
len av jordbrukets transporter kan passera men inte nödvändigtvis de allra 
största. 

Godegårdsåsen/Hallsbergsåsen innehåller grundvatten som har betydelse 
för vattenförsörjningen i Godegård. För den kommunala vattentäkten på-
går upprättande av ett vattenskyddsområde. Lösningar som innebär stora 
ingrepp i grundvattennivån bör undvikas. 

Markföroreningar förekommer inom sågverksområdet som berör alterna-
tiv B4 och B5. Genom att utföra grundliga undersökningar med efterföljan-
de sanering bör denna kunna hanteras på ett godtagbart sätt. 

Försvarsmakten har lämnat erinringar till Trafikverket i ärendet som 
Trafikverket måste förhålla sig till i det fortsatta arbetet. 

Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunk-
terna in i nästa skede av järnvägsplanen. Ett gestaltningsprogram kommer 
att tas fram och en fördjupad landskapsanalys ligger till grund för val av 
spårlinjen. 

Trafikverket har beslutat att gå vidare med T1 som en port för gång, cykel- 
och fordonstrafik. Underfarten kommer dock inte att möjliggöra passage 
för fullhöga fordon.

All dokumentation finns diariefört i detta diarienummer: TRV2015/78109.

Samråd om järnvägsplan, december-februari 2016
Synpunkt: Länsstyrelsen i Östergötland ser mycket positivt på att dub-
belspåret byggs ut och trafiksäkerheten höjs genom att korsande vägar görs 
planskilda. Länsstyrelsen noterar med tillfredsställelse att Trafikverket valt 
att arbeta vidare med de alternativ som Länsstyrelsen förordade i det tidi-
gare samrådet kring de planskilda korsningarna i Godegård. Länsstyrelsen 
påpekar att Godegårdsån hyser naturvärden av nationellt intresse och be-
dömer att den är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Östergötland. 
Det är av väsentlig betydelse att ån med tillhörande strandskogar undan-
tas från större ingrepp som kan innebära en negativ påverkan på livs-
miljöer och ekologiska funktioner. Flytt av Godegårdsån bedöms ge po-
sitiva konsekvenser på naturmiljön då åns meandrande lopp återskapas. 
Möjligheten att etablera naturlig vegetation och säkerställa väl fungerande 
ekologiska samband på sikt bör övervägas. Svämplan bör återställas och 
utfyllnader som påverkar vattnets utbredning och hastighet tas lämpligen 
bort. Länsstyrelsen ser gärna en utredning om möjligheterna att återställa 
våtmarker och sumpskog på platsen som tidigare utsatts för fysik påver-
kan genomförs. Länsstyrelsen anser att Trafikverket bör upprätta ett kon-
trollprogram för att hantera särskilt frågan om ekologisk kompensation. 
Förläggning av trummor ska utformas så att vandringshinder inte upp-
står. Trafikverket bör i MKB:n utveckla vilka möjligheter som finns för att 
tillgodose viltets behov av passager och i detta även inkludera friluftslivets 
intresse av passager.

Trafikverket har inkommit med en ansökan om etapp 2 för arkeologisk 
utredning och förutsätter att resultatet av dessa utredningar redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen att det är viktigt att den nya bron över järnvägen söder om 
Godegård får en luftig och smäcker konstruktion och att passagen vid 
Godegårds kyrka anpassas väl i landskapet. Projektet förväntas ett rejält 
massöverskott och Länsstyrelsen tycker att det är bra om dessa kan använ-
das till att få till mjukare övergångar mellan järnvägsanläggningen och det 
omgivande landskapet. 

Det är viktigt att miljökonsekvensbeskrivningen belyser hur järnvägs-
projektet påverkar möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer 
för vatten. Av särskild vikt är att uppmärksamma hantering av utsläpp 
i samband med en eventuell olycka med farligt gods som kan påverka 
grundvattenförekomsten. 

Trafikverket bör redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas i det fall 
som de två enskilda grävda brunnarna kommer att påverkas. De konsta-
terade markföroreningarna bör tydligare redovisas hur det avser hanteras, 
liksom masshanteringen av dessa. 

Miljökonsekvensbeskrivningen bör tydliggöra skillnaden i påverkan mel-
lan nollalternativet och den föreslagna sträckningen. Det måste belysas om 
den nya sträckningen kommer att innebära en förhöjd risk för några be-
fintliga objekt längs sträckan. Om så är fallet bör utsträckningen redovisas 
och också vilka kopplade skyddsåtgärder som föreslås. 

Det är viktigt att projektet tar hänsyn till jord- och skogsbrukets 
transporter. 

Trafikverkets svar: Trafikverket kommer genom föreslagen utform-
ning  och föreslagna skyddsåtgärder att säkra att naturmiljöerna kring 
Godegårdsån bibehålls eller till och med förbättras. Trafikverket tar fram 
de kontrollprogram som krävs för vidare projektering och entreprenad. 
Trummor kommer att bytas ut och åtgärder för att förhindra vandringshin-
der ska utföras.  Generella vandringshinder i Godegårdsån kommer att åt-
gärdas. Faunapassager kommer att utföras för småvilt längs sträckan. Det 
har utförts en viltpassageutredning och passageplan har upprättats. 

Etapp 2-utredning kommer att utföras under sommaren 2017, och resulta-
tet arbetas in i järnvägsplanen vid behov. 

Inom projektet kommer det att utföras landskapsanpassningar för att nytt-
ja överskottsmassor. Masshanteringen kommer att utredas vidare inom 
järnvägsplanen och entreprenaden.  
Miljökvalitetsnormerna beskrivs och hanteras i miljökonsekvensbeskriv-
ningen med fokus på vattenfrågor. 

Markföroreningarna och masshanteringen är beskrivna i miljökonsekvens-
beskrivningen nu.  
Föreslagna åtgärder gällande farligt gods arbetas in i järnvägsplanen.  
Effekt- och konsekvensbeskrivning finns nu beskrivna för samtliga miljö-
aspekter liksom skyddsåtgärder vid behov. 

Gällande areella näringar så är minskningen av jordbruksmark liten och 

det uppstår inte någon större fragmentering. Transportfrågan för skog- och 
jordbrukstransporter har lösts genom utformning av passager för full höjd 
i Anderstorp och Godegård samt anslutningar till skogs- och åkermarker 
vid behov. Topografin tillåter inte en passage på 3,5m vid Godegårds kyrka 
på grund av närheten till Godegårdsån och krav på vägens lutning.

Klimataspekter tas hänsyn till i anläggningens utformning.

9.2.3 Synpunkter från övriga myndigheter
Samråd  för lokalisering av vägar i Godegård
Under framtagande av samrådsunderlaget har samråd hållits med Motala 
kommun. 

Det första mötet med Motala kommun hölls 2015-12-01 då följande syn-
punkter inkom: 

Synpunkt: Projektet presenterades och kommunen visade upp en skrivel-
se som skickats in till Region Östergötland gällande önskemål om framtida 
tågstopp i Godegård.  
Kommentar från Trafikverket: Ett tågstopp och åtgärder kring detta är inte 
aktuellt i detta projekt men man ska säkerställa att man inte omöjliggör ett 
eventuellt framtida tågstopp.

Synpunkt: Förstudien förespråkar tunnel, har Trafikverket tittat på det?  
Kommentar från Trafikverket: En underfart kräver grundvattensänk-
ning med täta tråg och pumpstation, och genererar mer massor vilket ska 
försöka undvikas då hela projektet har ett stort massöverskott.

Det andra mötet med Motala kommun hölls 2016-03-16. Alla alternativ 
för passager i Godegård presenterades. Kommunen inkom med följande 
synpunkter:

Synpunkt: Kommunen ser positivt på en gång- och cykelpassage i anslut-
ning till skolgården. Kommunen vill att den valda passagen smälter in i 
landskapet med en lång bro istället för höga bankar. Det är även viktigt att 
passagen utformas bra så att framtida spårspring kan undvikas. 

Kommunen vill att Trafikverket studerar hur det lokala vägnätet kan kny-
tas ihop med väg 1092.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig den synpunk-
ten i den fortsatta projekteringen. 

Synpunkt: Det är viktigt att bullerberäkningar utförs och redovisas på ett 
bra sätt.  
Kommentar från Trafikverket: Inventeringar av byggnader utförs 
innan beräkningarna påbörjas för att få ett korrekt resultat. Buller från vä-
gen påverkar inte miljön då trafikmängden är så liten. 
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9.2.4 Synpunkter från övriga berörda myndigheter och 
organisationer
Synpunkter som inkom i samband med samråd, maj 2016
Synpunkt: SGI har studerat underlaget och lagt särskild vikt på miljö-
geotekniska frågor, geoteknisk omgivningspåverkan och geotekniska sä-
kerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. I underlaget finns endast en 
mycket översiktlig beskrivning av geotekniska förutsättningarna i områ-
det och önskar att en jordartskarta redovisas i nästa skede. SGI föreslår att 
man i bedömningsgrunden ”Hälsa och boendemiljö” inkluderar frågor gäl-
lande erosion och markstabilitet. SGI vill även påpeka att i ett senare bör 
en strategi tas fram för hur uppkomst av föroreningar i mark eller vatten i 
samband med byggnationen ska förhindras och/eller kontrolleras. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkterna 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: Försvarsmakten önskar delta i fördjupade samråd avseende 
de planerade åtgärderna för att avhjälpa eventuella skador på totalförsva-
rets riksintresse.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket kommer att kontakta 
Försvarsmakten i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen.

Synpunkt: Naturvårdsverket har tagit del av handlingarna och avstår att 
lämna ett yttrande. 

Synpunkt: Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna och har inget 
att erinra mot upprättat förslag avseende den aktuella delsträckan.

Synpunkt: Post- och telestyrelsen (PST) hänvisar till de operatörer och 
ledningsägare som blir berörd inom aktuellt område. PST har inga övriga 
synpunkter. 

Synpunkt: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) vill komplettera 
med att isälvsavlagringen med stor sannolikhet breder ut sig under de yt-
liga finsedimenten och att man därför kommer att stöta på grundvattenfö-
rande lager, även inom ytor som markerats som finsediment.  
Det rekommenderas att en brunnsinventering genomförs då även äldre 
grävda brunnar kan finnas i vägens närhet. Dessa finns endast undantags-
vis med i SGU:s brunnsarkiv.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkterna 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: Sveaskog har inget att erinra mot föreslagna planskilda väg-
korsningar men framhåller dock vikten att korsningar och väganslutningar 
utformas och anläggs för att klara tyngre skogstransporter.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkten in i 
nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: SMHI ställer sig positivt till att järnvägen byggs ut. Fler gods- 
och persontransporter kommer att kunna förläggas till den miljövänligare 
järnvägen vilket innebär att utsläppen av koldioxid och bilavgaser mins-
kar. Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. 
Förändrade risker för översvämningar bör också tas hänsyn till. SMHI 
hänvisar till klimatanalys för Östergötlands län. Vid ombyggnaden av järn-
vägen bör hänsyn tas till översvämningsrisker. Även förändrade vattenflö-
den i framtida klimat bör beaktas.  

Passager över vattendragen bör utformas omsorgsfullt så att de naturliga 
hydrologiska förhållandena inte påverkas.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkterna 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: Region Östergötland har inte större synpunkter på förslaget 
men vill lyfta några faktorer efter samråd med ÖstgötaTrafiken. Ingen kol-
lektivtrafik som utförs av Östgötatrafiken omfattas av de i samrådshand-
lingen berörda plankorsningarna. Vidare nämns inte något i handlingen 
kring persontrafik kopplad mot Godegård som till exempel tillkomst av 
station eller liknande. Region Östergötland bedömer att oavsett val av lo-
kalisering för passagerna av järnvägen kommer kollektivtrafiken inte att 
påverkas av valet. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkterna 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: Skogsstyrelsens utgångspunkt är att det viktigaste är att boende 
och trafikanter kan korsa järnvägen på ett säkert och bekvämt sätt, och att 
påverkan på natur- och kulturmiljön begränsas i möjligaste mån. B1-B3 
påverkar naturvårdsavtalet som Skogsstyrelsen upprättade 2003. Ur skog-
lig synvinkel innebär att det förordade alternativet B5 längre miljöpåver-
kan än B1-B3.   
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkterna 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet och ut-
för inte en instans för samråd gällande regionala och lokala planer. 
Myndigheten lämnar därför inbjudan utan åtgärd. 

Synpunkt: Riksantikvarieämbetet hänvisar till länsstyrelsen i ärendet.  

Synpunkt: Vattenfall Eldistribution har anläggningar som kan komma att 
beröras utmed järnvägen. Beroende på vilka alternativ som blir aktuella får 
eventuella konfliktpunkter identifieras och hanteras.  Flytt/förändring av 
ledningar utförs av Vattenfall men bekostas av Trafikverket.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkten 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Synpunkt: Jordbruksverket har inga synpunkter att lämna i ärendet

Synpunkt: Transportstyrelsen har inga synpunkter att lämna i ärendet

Synpunkt: Svenska kyrkan yrkar på att en ny trafikmätning utförs vid 
järnvägsövergången vid Godegårds kyrka och att Trafikverket tar fram 
passager i form av fullhöjdstunnel samt bro som ersättning för nuvarande 
övergång med Godegårds kyrka samt att kyrkan medverkar i fortsatta dis-
kussioner innan nytt förslag lämnas vid nästa samrådsmöte.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. I samband med 
detta beslut krävs ingen ny trafikmätning. Det kommer att finnas möjlighet 
att lämna synpunkter vid nästa samrådstillfälle. 

I augusti 2016 genomförde Trafikverket ett utökat samråd med 
Försvarsmakten då de i samrådshandlingen för val av lokalisering i 
Godegård hade flaggat för att planen kunde komma i konflikt med 

riksintresset för försvarsmakten. Hela planen med järnvägar och vägar re-
dovisades och Försvarsmakten har inget att invända mot planen så länge 
det finns möjlighet att passera järnvägen med tunga fordon i Anderstorp 
och Godegård. 

Synpunkter som inkom i samband med 
samråd i december 2016
Vattenfall – Har bifogat kartor med korsande ledningar utmed sträckan. 
Ev åtgärder på 130kV ledningen (regionnätsledning) till följd av genomför-
ande av järnvägsplanen kan vara koncessionspliktiga. 

Skogsstyrelsen – Konstaterar att det blir kraftig påverkan av na-
turmiljön vid anläggande av dubbelspår och nya överfarter, där det är 
främst påverkan av naturvärden och forn- och kulturlämningar som sker. 
Dubbelspåret inklusive trädsäkringszonen om 20 m kommer att ianspråk-
taga mark som används som skogsproduktion. Relativt få, de flesta större, 
skogsägare kommer beröras och påverkan bedöms som mindre sett till det 
skogslandskap som omger järnvägen. 

De värdefullaste naturvärdena är belägna längs Godegårdsån vid och söder 
om Godegårds samhälle och utgörs av lövsumpskogar som är nyckelbioto-
per eller områden med höga naturvärden. Delar av sumpskogen är områ-
desskyddad som biotopskydd eller naturvårdsavtal. Forn- och kulturläm-
ningarna är till större delen belägna norr om Godegård. 

Samhällsnyttan med dubbelspåret är stor vilket ska vägas mot miljömäs-
siga konsekvenser. Energivänliga transporter kan ökas och de planskilda 
korningarna ökar säkerheten för boende och trafik. Inför kommande an-
läggningsarbete så understryks vikten av att vidta skyddsåtgärder för att 
inte ändra de hydrologiska förhållandena i områdena med höga naturvär-
den längs Godegårdsån. Naturvärdena kommer att påverkas negativt men 
huvuddelen av arealen kommer att bli kvar. Vi deltar gärna vid samråd i 
fält. 

Som helhet är miljökonsekvenserna väl beskrivna i samrådsunderlaget. 

Askersunds kommun – Inga synpunkter men uppmanar Trafikverket 
att vara lyhörd till invånarnas eventuella synpunkter på järnvägsplanen.

9.2.4 Synpunkter från allmänheten
Inledande information och samråd i februari 2015
Det första samrådet hölls i Godegård 2015-02-02. Projektet presenterades 
och följande synpunkter inkom:

Synpunkt: Hur kommer privata brunnar och grundvatten att påverkas 
under byggtiden? 
Kommentar från Trafikverket: Alla brunnar ska inventeras och mätas. JP 
ska visa ev. konsekvenser.

Blir det en tunnel kommer det att krävas tillstånd från Mark- miljödomsto-
len som innebär en särskild process med separat MKB och samråd.

Synpunkt: Kommer projektet att titta på vibrationer? 
Kommentar från Trafikverket: Det är en miljöförutsättning som ska 
hanteras i MKB-arbetet.
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Synpunkt: Boende i Sprickdalen påtalar också att det går ett viktigt vat-
tenflöde i dalen vid Sprickdalen med bävrar, fiskvandring etc samt att man 
hittat fornlämningar i form av spiksmide. 
Kommentar från Trafikverket: Det kommer att beaktas i MKB-
arbetet och i arbetet med järnvägsplanen för hela sträckan.

Synpunkt: Fråga om man inte tar hänsyn till miljön när man väljer lösning 
för vägarna i Godegård? 
Kommentar från Trafikverket: Det kommer att beaktas i MKB-arbetet. 
Landskapsanalys ligger till grund för MKB:n och miljö är en av aspekterna 
som vägs in vid val av lösning. Samråd kommer att ske med Länsstyrelsen.

Synpunkt: Hur kommer brunnar inventeras? 
Kommentar från Trafikverket: Genom brunnsregistret SGU, lämna 
synpunkter och kompletterande information vid samråd. Nivåer och kvali-
tet kommer att mätas.

Synpunkt: Vid ett möte tidigare så lovade någon att Trafikverket inte 
skulle ”sabba för samhället”.  
Kommentar från Trafikverket: Det är inte heller nuvarande projekts 
ambition. Att bygga en planskild korsning i befintligt läge innebär ett stort 
intrång i landskapsbilden och den solitära eken skulle behöva avverkas 
och ett antal fastigheter inklusive macken, minigolfen och affären skulle 
behöva rivas. Det skulle dessutom innebära att alla anslutande vägar skulle 
skäras av på grund av höjdskillnaderna. Trafikverket ansvarar inte för hur 
olika verksamheter påverkas vid ändrade trafikflöden.

Synpunkt: Hur blir det med plankorsningen i Anderstorp? 
Kommentar från Trafikverket: Plankorsningen vid Anderstorp flyt-
tas några hundra meter söderut och kommer att utföras som en bro över 
järnvägen.

Synpunkt: Val av läget för överfart i Godegård.  
Kommentar från Trafikverket: Lösningen kommer att påverka trafi-
kering på befintliga vägar, men det kommer utredningen att ta hänsyn till.

Synpunkt: Hur tänker Trafikverket kring massor och transporter? Det är 
många som kommer att påverkas inte bara de som är markägare? 
Kommentar från Trafikverket: Det är för tidigt att säga eftersom det 
inte finns något förslag ännu var det nya spåret ska gå. 

Samråd lokalisering av passager maj 2016
Samråd med allmänheten gällande val av passager i Godegård utfördes 
2016-05-24. Projektet presenterades och följande synpunkter inkom:

Synpunkt: Alternativ T1 skulle om man tillåter trafik utan fullhöjd lösa 
mycket trafik till kyrkan som idag går från väg 1092 normalt sätt. En 2,5 
hög tunnel under järnvägen räcker till mycket. Högre fordon får naturligt-
vis åka över alternativ B5.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. I samband med 
detta beslut krävs ingen ny trafikmätning.

Synpunkt: Inför förkörsrätt från B5 söderut på väg 1092. 

Kommentar från Trafikverket: Trafikverket avser inte att ändra prio-
riteringen för trafiken på 1101 mot 1092

Synpunkt: Kolla trafikflödet vart bilar från 1101 tar vägen efter korsning-
en väg 1092/1105/1101. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. I samband med 
detta beslut krävs ingen ny trafikmätning.

Synpunkt: Vad händer med affären och bensinmacken? De missar kun-
der när vägen inte passerar. Vad kan Trafikverket göra för att hjälpa dem? 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket ansvarar inte för hur oli-
ka verksamheter påverkas vid ändrade trafikflöden. 

Synpunkt: Varför inte dra järnvägen utanför Godegård?  
Kommentar från Trafikverket: Att dra järnvägen utanför Godegård 
skulle innebära en för stor påverkan på naturmiljön kring Godegårdsån 
samt påverkan på riksintresset för kulturmiljö vid Godegårds säteri. Det 
skulle dessutom omöjliggöra ett eventuellt framtida tågstopp i Godegård 
vilket strider mot krav från Motala kommun. 

Synpunkt: Om det blir ökad trafik på den enskilda vägen Degerön-
Kyrkan, hur kompenseras vägsamfälligheten? 
Kommentar från Trafikverket: Den enskilda vägen påverkas inte då 
T1 även kommer att tillåta fordonstrafik.

Synpunkt: Hur förbättras väg 1102? 
Kommentar från Trafikverket: Inga åtgärder planeras för väg 1102 
förutom mellan kyrkan och väg 1092 där den byggs om för att gå under 
järnvägen.

Synpunkt: Hälla gård har husen på ena sidan och åkrarna på andra sidan 
utan förbindelse för traktorer, hur löser ni detta? 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket löser det via ekonomisk 
kompensation till fastighetsägaren som berörs. 

Synpunkt: Hur ska timmerbilarna åka? 
Kommentar från Trafikverket: Timmerbilarna får åka på den nya 
bron (B5) istället för genom samhället, och sedan ut på väg 1092 eller i 
motsatt riktning. 

Synpunkt: Rör inte gården. Hela tomten är en djurkyrkogård på grund av 
tåget. Hur påverkas grundvattnet av vägarna och järnvägen? Vart ska alla 
fåglarna ta vägen? Tänk på naturen.  
Kommentar från Trafikverket: I samband med projekteringen görs 
en utredning av grundvattnet. Hänsyn till naturmiljön tas i hela projektet. 

Synpunkt: Hälla gård är ett lantbruksföretag som bedriver spannmålsod-
ling, vallodling, skogsbruk och kreatursskötsel. Lantbruket ligger på båda 
sidorna om järnvägen och av den anledningen krävs många transporter av 
stallgödsel och foder över järnvägen. År 2005 korsades järnvägen vid kyr-
kan 3537 gånger. Efter 2005 har fastigheten utökats med två fastigheter på 
den östra sidan om järnvägen. 

T1 är därmed ett mycket dåligt förslag. Väg 1102 är ålderdomlig med höga 
kulturmiljövärden och den skulle förstöras med T1. Tunnel när mycket ne-
gativ för kyrkans och Hälla Gårds miljö. 

Transportlängden till åkermarken på östra sidan skulle bli ca 5km längre 
med alternativ B5, men alternativ B1 ungefär hälften. 

Åkermarken framför Hälla Gårds mangårdsbyggnad påverkas naturligtvis 
mycket negativt.  
Cykelbanan framför Hälla Gårds mangårdsbyggnad förstör bilden mycket 
negativt. 
Kyrkobesökare (från västra sidan av järnvägen) kommer troligtvis att par-
kera på vår tomt eller åkrar för att sen gå till kyrkan genom tunneln. De vill 
inte tvätta bilen efter 2 km grusväg till kyrkan. B1 är ett bättre alternativ. 

Tillsammans med synpunkterna bifogas även utdrag ur den gamla förstu-
dien som utfördes 2007.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. Då den nya vägen 
kommer att ansluta längre söderut till väg 1092 kommer trafikens påver-
kan på Hälla gård att minska. Anslutningar mot gården kommer att ses 
över i detaljprojekteringen.  
B1 är ett sämre alternativ ur natur- och landskapssynpunkt då den påver-
kar Godegårdsån och landskapsbilden betydligt mer. Gällande den längre 
körsträckan kommer det att lösas med en ekonomisk kompensation. 

I den gamla förstudien förordas andra alternativ för passager vid både 
kyrkan och inne i Godegårds samhälle men då det idag är andra krav på 
vägstandarden än vad förstudien förordar så fungerar inte dessa lösningar. 
I den handlingen har man dessutom inte tagit hänsyn till den höga grund-
vattennivån inne i Godegård. 

Vid nästa samrådsmöte ser jag fram emot en redovisning av de synpunkter 
som lämnades in under och efter mötet i Godegård den 24 maj och om/hur 
något har påverkat planeringen av dubbelspåret.  
Kommentar från Trafikverket: Alla synpunkter redovisas i denna 
samrådsredogörelse och kommer att finnas tillgänglig för allmänheten vid 
nästa samrådshandling. Justeringar av spår- och väglinjer kommer att re-
dovisas i samband med detta. 

Synpunkt: Vid samrådsmötet den 24/5 2016 saknades en tydlig redogö-
relse om varför Trafikverket föreslår endast en överfart, alternativ B5, för 
motorfordon, mot nuvarande två. 

Den trafikräkning som hänvisas till i samrådshandlingen för väg 1102 är 
inte representativ för trafikmängden som passerar järnvägsövergången vid 
Godegårds kyrka. Av närboende får vi uppgiften av 2005 räknades antalet 
fordon där till 220 per årsmedeldygn. Den mätningen skedde enligt uppgift 
mellan väg 1092 och järnvägsövergången. Det finns goda skäl att anta att 
det även idag är minst samma trafikmängd som då. 

Mätningen som utfördes 2008 skedde på sträckan efter kyrkan i riktning 
mot Godegårds säteri.  
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Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. I samband med 
detta beslut krävs ingen ny trafikmätning.

Synpunkt: Angående alternativ T3; bakom skolan bör gång- och cykel-
banan dras nära skolhuset och ligga där nyponhäcken är idag fram till väg 
1101 där den ansluter till trottoaren. Sätt upp ett staket (Gunnebo eller dy-
likt) för fri sikt.  
Kommentar från Trafikverket: Alla detaljer kommer att ses över i den 
kommande detaljprojekteringen, och då kollar vi även på anslutningen mot 
väg 1101. Förslaget på samrådsmötet var en principiell skiss över hur det 
skulle kunna se ut.

Synpunkt: Bron bör byggas där den befintliga vägen är idag, och fast-
igheter som ligger under bron köps ut. Affären, macken, rastplatsen och 
minigolfen flyttas till vägkorsningen Motala-Mariedal med donation från 
Trafikverket. 
Kommentar från Trafikverket: Att bygga en planskild korsning i be-
fintligt läge innebär ett stort intrång i landskapsbilden och den solitära 
eken skulle behöva avverkas och ett antal fastigheter inklusive macken, 
minigolfen och affären skulle behöva rivas. Det skulle dessutom innebära 
att alla anslutande vägar skulle skäras av på grund av höjdskillnaderna. 
Trafikverket ansvarar inte för hur olika verksamheter påverkas vid ändrade 
trafikflöden. 

Synpunkt: Macken, kiosken, rastplatsen och minigolfen behöver flyttas 
till den nya genomfartsvägen. Vart hittar vi de pengarna? Trafikverket har 
även ett samhällsansvar. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket ansvarar inte för hur oli-
ka verksamheter påverkas vid ändrade trafikflöden. 

Synpunkt: Godegård är en ort med livskraft och framåtanda. Ett väl fung-
erande vägnät i den lilla orten är en grundförutsättning för att befolkning-
en ska röra sig smidigt i bygden. Trafikverket måste ändra förslaget, lyssna 
på folket och tillgodose deras önskemål 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. 

Synpunkt: Vi behöver två övergångar; en i byn och en vid kyrkan. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. 

Synpunkt: Alternativ B5, T1 och T3 verkar bra och genomtänkta. Innan 
eventuell parkering byggs vid T1 bör man undersöka hur många personer 
kyrkan verkligen rymmer samt realistiska besöksantal.  
Kommentar från Trafikverket: En parkering i anslutning till T1 är 
inte längre aktuellt då Trafikverket beslutat att gå vidare med T1 som en 
underfart för fordon, gång- och cykeltrafik.

Synpunkt: Förslaget B5, med tillkommande tunnlar, är det bästa under 
givna förutsättningar. En önskvärd kosmetisk lösning med avskiljande 
vegetation tex. Trädridå, för att minska ett kanske brutalt väg/brointryck 

visavi säteriets historiska miljö borde lämpligen också vägas in i diskussio-
nen/planeringen.  
Kommentar från Trafikverket: I samband med kommande samråds-
handling tas ett gestaltningsprogram fram och i detta kommer alla gestalt-
ningsfrågor att behandlas. 

Synpunkt: Aktuell trafikmätning krävs. Alternativ B4/B5 påverkar våt-
marksbiotopen liksom vattenflödet. Det påverkar dessutom den gamla 
Trallebanans sträckning, i folkmun ”Kärleksstigen” som är ett mycket po-
pulärt stråk för en kortare promenad.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. I samband med 
detta beslut krävs ingen ny trafikmätning. Alternativ B5 kommer att detalj-
projekteras i kommande skede. 

Synpunkt: Alternativ B1 föreslås ungefär i föreslaget läge men anslutning 
rakt österut mot väg 1101. Väg 1102 behåller ålderdomlig standard och där 
tillåts endast trafik för jordbruk, skogsbruk, cykel och gångtrafik.  
Passa på att planera/bygga en gång- och cykelväg väster om järnvägsspåret 
mellan byn och till T1. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket kommer att riva spår och 
kontaktledning på den befintliga banvallen som utgår när järnvägen flyttas 
västerut vid Godegårds kyrka. Detta möjliggör en gång- och cykelbana på 
den gamla banvallen men det är inget som Trafikverket kommer att plane-
ra och bygga. 

Synpunkt: Passagen vid B5 är väl motiverad men inte som den enda möj-
ligheten att passera järnvägen. En fullhöjdspassage i närheten av kyrkan är 
befogat. En alternativ plats för en andra bro kan vara söder om Godegårds 
kyrka.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. En bro söder om 
Godegårds kyrka är svårt då höjdförhållandet stället till det, och det ger en 
stor negativ påverkan på landskapsbilden.

Synpunkt: Om valet av en andra överfart i princip blir alternativ B1 bör 
det övervägas om möjlighet att lägga den närmare nuvarande övergång och 
att den efter passagen med Godegårdsån viker söderut för att ansluta till 
väg 1102 så när Godegårds kyrka som möjligt. Del av nuvarande väg 1102 
mot kyrkan rustas upp till samma standard som överfarten. Resterande del 
av väg 1102 mot Godegårds säteri kan lämnas utan åtgärd, möjligen kom-
pletterad med ett antal mötesplatser.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik, därför är inte B1 ak-
tuellt. Underfarten kommer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga 
fordon. Väg 1102 kommer att rustas upp mellan kyrkan och väg 1092. 

Synpunkt: Utred möjligheten att förbättra framkomligheten i öst-västlig 
riktning över järnvägen genom att bygga passagen norr om Hälla gård och 
fortsätta med ny vägsträcka utmed skogsvägen österut och ansluta den nya 
sträckningen nära Hålbäck. Då behöver den smala vägen 1102 belastas och 
byggas ut. B5 skulle inte stå i vägen för framtida bostadsplanering. Den 

gång- och cykeltrafik som planerades enligt förslag B5 kan ersättas med 
enklare gångbro närmare befintlig bebyggelse i samhället.   
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik, därför är inte B1 
aktuellt. Underfarten kommer dock inte att möjliggöra passage för full-
höga fordon. Att dra om vägen enligt ovanstående förslag skulle påverka 
Godegårdsån och landskapsbilden på ett negativt sätt samt dela upp jord- 
och skogsbruksmark i en större utsträckning än vad alternativ B5 och T1 
gör. Kostnaden skulle dessutom öka då det är dyrare att bygga ny väg en 
betydligt längre sträcka än i alternativ B5.  

Synpunkt: En korrekt och aktuell trafikmätning vid Godegårds kyrka be-
hövs göras. Vi vill inte heller förlora macken och affären, vilka utgör hjärtat 
i samhället. De måste tas med i helhetsplaneringen så att Godegårds sam-
hälle kan fortsätta leva och utvecklas. Det föreslagna tunnelalternativet T1 
breddas så att låga fordon kan passare för att tillgodose kyrkans besökare 
och för att minska trafikökning på småvägarna genom samhällena Degerön 
och De Geerfors.   
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket har beslutat att gå vidare 
med T1 som en port för gång, cykel- och fordonstrafik. Underfarten kom-
mer dock inte att möjliggöra passage för fullhöga fordon. I samband med 
detta beslut krävs ingen ny trafikmätning. Trafikverket ansvarar inte för 
hur olika verksamheter påverkas vid ändrade trafikflöden. 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda maj 2016
Utskick gällande spårlinjevalet i Sprickdalen och söder om Godegård. 
  
Synpunkt: Boende söder om Godegård som inte vill ha spåret på sin tomt. 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig synpunkten 
in i nästa skede av järnvägsplanen.

Samråd järnvägsplan december 2016
Synpunkter som inkom från allmänheten i samband med samråd i decem-
ber 2016:

Synpunkt: Spåret kommer att skära genom dalen vid sjön Dammen och 
delvis gå på bank. Önskan om att anlägga en vall av överskottsmassor på 
området mellan där spåret går på bank och sjön Dammen för att minska 
ljudet från tåget.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig önskan in i 
den framtida projekteringen. 

Synpunkt: Önskan om att bygget av nya dubbelspåret startar så snart 
som möjligt.  
Kommentar från Trafikverket: Byggnationen kommer att starta un-
der 2019, förutsatt att järnvägsplanen vinner laga kraft under 2018. 

Synpunkt: Önskan om att ha ordentliga skyddsvallar vid Äspekullen.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig önskan in i den 
framtida projekteringen.

Synpunkt: Ett påpekade om att den nya GC-tunneln vid Äspekullen 
kommer leda till att obehöriga genar genom privata bostadstomter. Vid 
Äspekullen önskas att gamla spåret endast blir GC-väg och inte ersätter 
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Ridvägen som skogsväg. Fråga uppstår om nya GC-vägen vid Äspekullen 
också är placerad på fel sida av dubbelspåret för skogsägare. 
Kommentar från Trafikverket: Det finns ingen planerad gång- och cy-
keltunnel vid Äspekullen, och inte heller någon separat gång- och cykelväg. 
Förslaget är att den gamla banvallen nyttjas som gång- och cykelväg samt 
serviceväg till den nya järnvägen efter byggtiden. 

Synpunkt: Önskan om att bullerplank ska vara genomskinligt.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig önskan in i den 
framtida projekteringen.

Synpunkt: Önskan om utredning av bullerpåverkan på närliggande fast-
igheter, samt vill ej få GC-väg på gamla järnvägsbanken.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket utreder bullerpåverkan i 
kommande skeden. Den gamla banvallen föreslås övergå till gång- och cy-
kelväg kombinerat som serviceväg efter byggtiden.

Synpunkt: Enskilda vägen 15447 (1024) från Degerön som passerar ge-
nom kyrkogården behöver vid anslutning till väg 1102 få sådan utformning 
att transporter med långtradare kan passera vid färd från Godegårds säteri 
för vidare färd söderut på östra sidan av järnvägen.  
Kommentar från Trafikverket: Vägen projekteras för långtradare 
men då porten vid kyrkan endast blir cirka tre meter hög är det inte lämp-
ligt att de väljer att åka där utan väljer att passera järnvägen över den nya 
bron strax söder om Godegård eller väljer vägen via Degerön. 

Synpunkt: Vägbro över järnvägen vid Anderstorp vid väg 1092 bör av sä-
kerhetsskäl och för ökad smidighet ha trottoar på södra delen av bron som 
vätter mot Godegård, då bron i sitt södra fäste ska anslutas med ny GC-väg 
till befintlig banvall, som i sin tur ska omvandlas till GC-väg.  
Kommentar från Trafikverket: Det finns inget identifierat behov av en trot-
toar på bron i Anderstorp. Trafikmängden på väg 1092 är väldigt låg och 
motiverar ingen trottoar. 

Synpunkt: Önskan om omplacering av SIR-masten antigen norr eller 
söderut där inga boenden berörs, då masten påverkar landskapsbilden 
negativt. Angående stickspåren i närheten av Jakobshyttan där förslagsvis 
tågset kan parkeras tillfälligt så är förslaget att banvallen genom samhäl-
let som är fyra spår bred bör förlängas och möjliggöra tillfällig parkering 
för tågset, samt förenkla på samma gång möjligheten för framtida stopp av 
persontrafik. Önskan av transparenta bullerplank på både västra och östra 
sidan längs med järnvägen. Angående Godegårsskolans planerade GC-väg 
så bör den löpa längst med skolans vägg samt lägga den mellan skolgården 
och parkering/tillfartsvägen så att GC-vägen inte behöver korsa dessa om-
råden.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket tar med sig önskan om 
bullerskyddsplank på den östra sidan samt gång- och cykelvägen vid sko-
lan in i den framtida projekteringen. I Godegård kommer de gamla spåren 
att rivas i samband med byggnationen av dubbelspåret. SIR-mastens pla-
cering är noggrant uträknad av Trafikverkets radioexperter. I ett inledande 
skede fanns det en alternativ placering i anslutning till Godegårds kyrka 
men det förslaget avfärdades då den masten skulle bli 30 meter hög och ge 
mycket större påverkan på landskapsbilden. Vid placering inne i Godegård 
krävs det bara en 18 meter hög mast. 

Synpunkt: Anser att Trafikverket ej har följt grundläggande princi-
per enligt 3§ Försiktighetsprincipen, 6§ Lokaliseringsprincipen och 7§ 
Skälighetsprincipen.  
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket anser att dessa principer 
är uppfyllda i nuläget.

Synpunkt: Jag bor inte i området men inser att bygger Statens trafikverk 
TrV ny järnväg MÅSTE de ta all hänsyn till nära boende. Har man byggt 
nära då järnväg redan fanns kan fråga uppstå vem som är ansvarig, men 
flyttas spåren då är det TrV som får agera. Handläggare talar mycket om 
kostnader ett tips: dela med 100 då järnväg byggs med det tidsintervallet. 
Är Gd för TrV på hugget å begär pengar ständigt? Annars bör den avgå! Låt 
nära boende bestämma och sitt inte och vänta – sätt igång! 
Kommentar från Trafikverket: Trafikverket noterar synpunkten.

Synpunkt: Varför dra järnvägen bakom mitt hus? Dra den längre ifrån 
upp till vägen.  
Kommentar från Trafikverket: Det är tyvärr tekniskt omöjligt att flytta 
järnvägen västerut på grund av riksintressen för friluftslivet och för stor 
påverkan på Godegårds samhälle.  
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10. FORTSATT ARBETE 10.1.6 Förorenade områden
Föroreningsförekomst i befintlig banvall samt områden där miljöfarlig 
verksamhet bedrivs eller har bedrivits har utretts genom miljötekniska 
markundersökningar. Masshantering med avseende på förorenad mark 
hanteras vidare i byggskedet genom Trafikverkets miljösäkring samt 
miljökontrollprogram.

10.1.7 Klimat
Möjligheter till minskad klimatpåverkan genom byggnadsmaterialval 
undersöks vidare i arbetet med järnvägsplanen. Krav på materialval, ut-
formning och åtgärder hanteras vidare i och inför byggskedet genom 
Trafikverkets miljösäkring.

10.2 Kommande sakprövningar och tillstånd
Efter det att järnvägsplanen har fastställts och innan byggnadsarbeten på-
börjas krävs normalt olika tillstånd och dispenser enligt miljöbalken eller 
andra lagar. 

Projektets förenlighet med generellt biotopskydd och strandskydd en-
ligt miljöbalken hanteras inom ramen för järnvägsplanens fastställelse. 
Motsvarande gäller för åtgärder som väsentligt kan komma att ändra na-
turmiljön inom vägområdet. Utöver detta kan följande tillstånd och dis-
penser bli aktuella för detta projekt.

10.2.1 Tillstånd vid intrång i fornlämning
Tillstånd enligt kulturmiljölagen behövs för de ingrepp som väg- och järn-
vägsutbyggnaden medför i fornlämningsområden. Inga markintrång får 
genomföras innan beslut fattats av berörd länsstyrelse och tillståndet har 
vunnit laga kraft.

Skulle tidigare dolda och ej kända fornlämningar påträffas under arbetets 
gång ska arbetet genast avbrytas och aktuell länsstyrelse underrättas.

10.2.2 Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet
Flera av de åtgärder som planeras utgör vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken. Det gäller exempelvis nya trummor och broar i bäckar och 
vattendrag, omgrävning av vattendrag, bortledande av grundvatten samt 
anläggande av bank i våtmarksområde. Dessa verksamheter är anmäl-
nings- eller tillståndspliktiga. 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 skadas genom 
vattenverksamheten. 

Anmälan av vattenverksamhet görs vid behov till aktuell länsstyrelse och 
de vattendrag som identifierats som anmälningspliktiga hanteras via en 
sådan process. Tillstånd för vattenverksamhet för områdena som berör 
Godegårdsån med omnejd, samt vissa våtmarksområden, se kap 6.1.3, 
kommer att sökas och detta sker hos mark- och miljödomstolen. Ansökan 
kommer att omfatta bland annat omgrävning av vattendrag, nya broar 
samt anläggande av bank i våtmarksområde. 

10.2.3 Anmälan eller tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Användning av förorenade massor för anläggningsändamål, anordnande av 
deponi eller bergtäkt och liknande arbeten i byggskedet utgör tillstånds- el-
ler anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Eventuell anmälan görs till 
respektive kommuns miljönämnd och eventuell ansökan ställs till miljö-
prövningsdelegationen på aktuell länsstyrelse.

10.2.4 Artskyddsdispens
Projekt av denna dignitet kan medföra att skyddsvärda och hotade djur- 
och växtarter som omfattas av artskyddsförordningen berörs och det finns 
inte alltid full kännedom om arter och artutbredning i de områden som be-
rörs av större infrastrukturprojekt så att det på ett tillfredställande sätt går 
att beskriva i miljökonsekvensbeskrivningen. Ett särskilt PM för Artskydd 
ska upprättas och samrådas med länsstyrelsen för att underlätta hante-
ringen av artskyddsfrågor efter att MKB är godkänd och planen fastställd. 
PM Artskydd ska beskriva 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 förstörs trots skyddsåtgärder.

10.2.5 Anmälan för 12:6-samråd
Åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön ska enligt 12 kap 6 § miljöbalken anmälas för sam-
råd till Länsstyrelsen. I det fortsatta arbetet med järnvägsplanen kommer 
Trafikverket precisera vilka områden som kan komma att beröras av så-
dana samråd.

Anmälan för samråd kan komma att behövas om exempelvis schaktning 
utanför det fastställda väg- eller järnvägsområdet behövs eller om tillfälliga 
vägar eller upplag ska anläggas i byggskedet i naturmark utanför området.

10.2.6 Markavvattningsföretag
Markavvattningsföretag Rödja Folkhult m.fl. 1921 finns inom berört utred-
ningsområde. Det kommer dock endast att beröras genom byte av trumma 
i utloppsdike, vilket inte bedöms ge påverkan på markavvattningsföreta-
gets funktion och därmed krävs ingen omförhandling av företaget.

10.2.7 Påträffande av föroreningar
Skulle förorenade områden, föroreningar i befintlig väg- eller järnvägs-
kropp eller liknande påträffas föreligger skyldighet att genast underrätta 
tillsynsmyndigheten (miljönämnden i aktuell kommun) om föroreningarna 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10.2.8 Sanering av förorening eller förorenat område
Om en avhjälpandeåtgärd, ”sanering”, behöver vidtas ska detta vanligen 
anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

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

10.1 Utredningsarbete och undersökningar
10.1.1 Kulturmiljö
Arkeologisk utredning etapp 1 utförs som komplettering där den tidigare 
utredningen inte täcker det planerade järnvägsområdet. På grund av ut-
vidgningar av den tidigare korridoren i samband med linjestudier som ut-
fördes i samrådsskedet omfattades inte hela järnvägsområdet av tidigare 
utförd etapp 1. Arkeologisk utredning etapp 2, (som utförs parallellt), görs 
för de områden för hela sträckan där anläggningen bedöms påverka mark-
områden. Dessa utredningar utförs under våren 2017. 

10.1.2 Naturmiljö
Godegårdsåns och Sprickdalens natur- och vattenmiljövärden säkerställs 
genom skyddsåtgärder i MKB kap 6 och 7, samt i järnvägsplan. Dessutom 
kommer skyddsåtgärder och hantering av sakprövningar och tillstånd 
att dokumenteras i Miljösäkring plan och bygg, och tas vidare i projektet. 
Lämpliga åtgärder vid passage över vattendragen som utretts ska detaljstu-
deras vidare i samband med slutlig projektering av trummor och broar in-
för byggande. Omläggning av Godegårdsån i nytt lopp hanteras i den kom-
mande tillståndsansökan för vattenverksamhet, se 10.2. 

Vatten
Avvattning och trummor detaljutformas i samband med slutlig projek-
tering. Krav avseende miljöanpassningar hanteras i byggskedet genom 
Trafikverkets miljösäkring.

Utformning av nya åfåror sker i detalj i samband med framtagande av 
MKB och teknisk beskrivning tillhörande tillståndsansökan för vattenverk-
samhet. I samband med detta tas även beslut om broutformning för broar 
över Godegårdsån för att kunna beskriva detta i tillståndsansökan. 

Enskilda brunnar kontrolleras med avseende på vattenkvalitet och nivå re-
gelbundet under kommande skeden inklusive en period av driftskedet.

10.1.3 Boendemiljö och buller
Förslag på bullerskyddsåtgärder ska färdigställas och inarbetas i järnvägs-
planens kommande granskningshandling under 2017, där de fastställs. 

10.1.4 Rekreation och friluftsliv
Förslag till utformning av föreslagen gång- och cykelport, gång- och cykel-
vägar och andra friluftsstråk som berörs av projektet och åtgärder för att 
minska anläggningens barriäreffekter hanteras vidare i byggskedet genom 
Trafikverkets miljösäkring.

10.1.5 Markanvändning/naturresurser
Tillgängligheten för jord- och skogsbruket säkerställs i järnvägsplanen så 
att samtliga arealer kan nås och fortsatt brukas. 

Skyddsåtgärder för Godegårds vattentäkt fastställs i järnvägsplanen med 
villkoret att åtgärderna utförs om vattentäkten på sikt ska finnas kvar.
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10.3 Miljösäkring i fortsatt planering och byggande
Genom hela arbetet med järnvägsplanen dokumenteras utformning av 
anläggningen ur skyddshänsyn till olika miljövärden, t.ex. skyddsåtgärder, 
kompensationsåtgärder och övriga åtgärder som bedöms minimera påver-
kan på miljön eller främja miljövärden i allmänhet. Dokumentationen sker 
i den del av Trafikverkets mall Miljösäkring plan och bygg som hanterar 
föreslagna åtgärder i järnvägsplanen. I slutskedet av arbetet med järnvägs-
planen överförs föreslagna åtgärder, inkl. de åtgärder som fastställs i järn-
vägsplanen, till den del i mallen som kallas Miljösäkring bygg, och följer 
sedan med projektet in i kommande skeden; bygghandling och byggande. 
I bygghandlingen styr Trafikverket vilka miljökrav och skyddsåtgärder 
mm som ska gälla utöver Trafikverkets generella miljökrav för entrepre-
nader (Riktlinje - Generella miljökrav vid entreprenadupphandling, TDOK 
2012:93).  

10.4 Miljöuppföljning i driftskedet
Miljöuppföljning är ett brett begrepp som kan omfatta allt från rutinmäs-
siga kontrollaktiviteter till omfattande studier av miljöeffekter. Uppföljning 
av infrastrukturprojekt kan därför ha olika syften och innebära olika akti-
viteter i väg- och järnvägsprocessen. Olika typer av miljöuppföljning ställer 
olika krav på planering, dokumentation och analys. Exempel på uppfölj-
ning som kan bli aktuell är:

 ● kontroll av att villkor i beslut om tillstånd/anmälan för vattenverksam-
het efterlevs

 ● kontroll av vattenkvalitet och nivå i enskilda brunnar

 ● För att kontrollera att villkor i beslut hanteras och uppfylls

 ● kontroll av att uppställda gränsvärden för miljökvalitet inte överskrids 
i byggskedet

 ● kontroll av att beställda åtgärder blivit utförda på ett bra sätt

I det kommande arbetet med järnvägsplan och arbetet med miljösäkring 
Plan/Bygg och  kommer Trafikverket att precisera vilka specifika krav och 
kontrollprogram som kommer att krävas inom detta projekt. Även i arbetet 
med tillståndsansökan för vattenverksamhet i projektet kommer förslag på 
kontrollprogram för vatten att hanteras. 
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BILAGA 1 

Prövningar inom järnvägsplanen  
I föreliggande bilaga redogörs för de prövningar enligt Miljöbalken som prövas genom järnvägsplans-
processen; strandskyddsdispens och dispens från det generella biotopskyddet. 

Det generella biotopskyddet omfattar alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlings-
rösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruks-
mark samt åkerholmar. 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 lag i 7 kap. 11 § Miljöbalken. Dispens krävs för ingrepp 
och kan endast beviljas om särskilda skäl finns. Enligt 7 kap 11a § Miljöbalken gäller inte förbuden för 
åtgärder inom område med generellt biotopskydd om åtgärderna behandlas i samband med plan-
läggningsprocessens samrådsskede i en järnvägsplan som fastställs. Åtgärderna behöver då inte 
dispensprövas separat. 

Strandskyddet regleras i 7 kap. 13 § Miljöbalken 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 strand-
skydd från strandkanten (utökningar och undantag kan finnas). Enligt 7 kap. 16 § Miljöbalken gäller 
inte förbuden för åtgärder inom område med strandskydd om frågan behandlas i en järnvägsplan som 
fastställs, varvid åtgärderna inte behöver dispensprövas separat.  

Nedan beskrivs de objekt som omfattas av generellt biotopskydd respektive strandskydd och som 
berörs av järnvägsprojektet Jakobshyttan-Degerön. Vidare redovisas vilka åtgärder som planeras att 
utföras inom objekten, vilka skyddsåtgärder som föreslås samt de särskilda skäl för dispens som 
Trafikverket åberopar. 

Generellt biotopskydd 
Objekt som omfattas av generellt biotopskydd 
Ett objekt som omfattas av det generella biotopskyddet berörs av järnvägsprojektet; ett dike i jord-
bruksmark (objekt 3 i Figur 1). Diket korsar befintlig järnväg vid km 243+720, strax söder om 
Godegårds kyrka. Den del av diket som går på västra sidan av befintlig järnväg omfattas av generellt 
biotopskydd. Öster om järnvägen är diket kulverterat och leder mot nordost till Godegårdsån.  

Diket ligger i öppen åkermark samt längs en solbelyst öppen skogskant. Det är ett öppet dike med 
gräsklädda kanter och med buskvegetation (mest Salix sp.) i partier (Figur 2). Det förekommer hallon, 
brännässlor, älgört och tistel, vilket indikerar att diket är gödselpåverkat. Diket är inte permanent 
vattenförande. Det är delvis kulverterat under en liten traktorkörväg som går mellan åkrarna. En del 
död ved förekommer i diket mot skogen.  
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Figur 1.  Objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt utförd naturvärdesinventering (Trafikverket/Tyréns, 2017). 
Objekt 3 påverkas av åtgärder vid järnvägsprojektets genomförande.  
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Figur 2. Öppet dike i jordbruksmark. Befintlig järnväg i bakgrunden. 

Planerade åtgärder 
Vid diket avses nytt dubbelspår anläggas i en ny sträckning väster om befintligt spår. Öster om de nya 
spåren föreslås att en bullervall anläggs. Diket kommer gå i trumma i nytt läge under spår och 
bullervall i syfte att erhålla rät vinkel mellan trumma och banvall (se Figur 3). Vattnet kan sedan rinna 
norrut längs bullervallen fram till kulvertering. Befintlig kulvert med dimension 200 mm ersätts med 
en större dimension (400 mm).  Åtgärderna medför att en del av det öppna diket (ca 100 m, 
motsvarande ca en tredjedel av den i dag öppna delen) kommer att försvinna, och därmed minskar 
ytan av tillgänglig livsmiljö för de arter som trivs i denna biotop. Diket bedöms dock vara relativt 
artfattigt och värdet bedöms vara lågt. Konsekvenserna bedöms därför också bli små.  

 

Figur 3. Skiss över åtgärder vid dike (km 243+720). Blå markering anger trumma, grönt visar blivande diken/slänter och 
rött visar kontaktledningsobjekt.  
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(ersätter befintlig) 

Ny trumma 
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Skydds- och försiktighetsåtgärder 
Trummor ska anläggas så att inga vandringshinder uppstår. Detta innebär att lutning, flöde och 
vattenhastighet inte ska avvika från vattendragets naturliga utformning. 

Under byggtiden gäller: 

• 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 sedimentavskiljning på annat sätt 
innan det släpps till ytvatten. 

• Entreprenören ska ha en väl genomarbetad beredskapsplan. För att minska risken för 
spridning av föroreningar bör entreprenören ha beredskap för att hantera oförutsedda utsläpp 
till mark eller vatten t ex med absorptionsmedel, uppsamlingskärl och oljelänsar.  

• 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 vattenföring, att fysiska skydd mot spridning av grumlande partiklar 
används samt att blottlagda ytor återetableras med vegetation så fort som möjligt. 

• Inga massor bör läggas upp för mellanlagring i närheten av vattenområden. 

• Uppställning av arbetsmaskiner och förvaring av kemikalier ska inte ske i närheten av 
vattenområden.  

Särskilda skäl för dispens 
Järnvägsprojektet tillgodoser ett viktigt samhällsintresse och kan bland annat bidra till mer miljö-
vänliga, fossilfria transporter av människor och varor. Åtgärderna krävs för att kunna öka kapaciteten 
på järnvägen och innebär därmed en utveckling av pågående verksamhet. I tidigare skeden har olika 
alternativa järnvägssträckningar studerats, varvid föreliggande alternativ valts när miljömässiga och 
anläggningstekniska aspekter vägts samman. Därigenom bedöms att särskilda skäl för åtgärder i det 
biotopskyddade objektet föreligger. 

 

Strandskydd 
Objekt som omfattas av strandskydd 
Flera vattendrag och sjöar som omfattas av strandskydd berörs av järnvägsprojektet Jakobshyttan-
Degerön (se översiktskarta i Figur 4). Objekten beskrivs nedan. Beskrivningarna baseras främst på 
naturvärdesinventering (NVI) utförd i augusti 2016. Naturvärdesinventeringen i sin helhet redovisas i 
PM Naturvärdesanalys (Trafikverket/Tyréns, 2017). 
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Figur 4. Översiktskarta med berörda vattendrag markerade. Sjösystemet i sprickdalen markerat med blå ellips.  
Källa: Länsstyrelsernas WebbGIS, Vattenkartan. 

Stenbäcken km 234+600 

Vattendrag km 236+820 
Kossbrunnsgölen 

Bäck från Frälserödja/Klastorp 
km 245+530 
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Godegårdsån/Hättorpsån (vattenförekomster SE651724-146292, SE651520-146007, SE650847-
146550, benämns hädanefter Godegårdsån). Ån har måttlig ekologisk status (VISS, 2016-02-18), vilket 
bland annat beror på dålig konnektivitet med två dammar uppströms, vilket försvårar spridningen i 
vattendraget, samt närområdets beskaffenhet med stor andel brukad mark. Vattendraget är utpekat 
som landskapsobjekt C vid utförd naturvärdesinventering (NVI) och flera naturvärdesobjekt har 
identifierats (NVI-objekt 17, 19, 26, 30, 31 m.fl.). Delar av Godegårdsån och dess strandskogar är 
utpekade som sumpskog och nyckelbiotop samt omfattas av biotopskydd och skogliga naturvårdsavtal.  

I sprickdalslandskapet norr om Godegård går ån mellan olika gölar/småsjöar (se vidare nedan) och 
omgärdas av sankmark som regelbundet svämmas över. I vissa delar är vattenfåran någon meter bred 
och i andra delar rinner det mer diffust genom våtmarksområden, i vissa delsträckor går ån i ett anlagt 
lopp parallellt med befintlig järnväg (Figur 5). 

  

Figur 5. Godegårdsåns vattensystem i sprickdalen norr om Godegårds samhälle. 

Kring Godegård och söder om samhället ändrar vattendraget karaktär och det är en tydlig å-miljö med 
tydlig meandring som präglas av återkommande översvämning. Den översvämningspåverkade 
strandskogen utgörs främst av grov klibbal och sälg samt rönn och björk (Figur 6).  

   

Figur 6. Godegårdsån vid Godegård och söder om samhället. 

Träden har socklar och rötterna har eroderats fram av regelbunden översvämning. I strandskogen och 
delvis i själva ån finns god tillgång på död ved, både högstubbar och lågor. Skogen är flerskiktad med 
en varierad åldersstruktur och marken är örtrik. Träden skapar beskuggning av vattendraget. Salix-
buskar, älgört, skogsfräken, knapptåg, säv, grenrör, starr, fackelblomster, vattenklöver och strand-
lysing är vanligt förekommande kring vattendraget. I vattnet växer kaveldun, vass, svalting, sjöfräken 
och näckrosor. Vattendraget är lugnflytande och vattnet är humusfärgat. Bottensubstratet består 
främst av findetritus. Bredden på vattendraget varierar från ca 4 m till 10 m. I vissa meandringskrökar 
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har det bildats pool-liknande miljöer och näckrosutbredning är där riklig. Vattenmiljön och de 
tillhörande sumpskogsmiljöerna på sträckan mellan Godegård och Degerön har de flesta naturliga 
strukturerna bevarade. Längs hela sträckan finns spår av bäver i form av bäverfällda träd. Enligt Art-
portalen finns flertalet rödlistade fågelarter inom å-miljön, bl a mindre hackspett, gröngöling, spill-
kråka och flodsångare. Vid tidigare utförd naturinventering (Calluna, 2006) utfördes provtagning av 
bottenfauna i Godegårdsån, varvid ett flertal arter som indikerar rent vatten och låg organisk 
belastning påträffades. Vid elfiske utfört 1995 påträffades elritsa, gädda, lake och nejonöga i 
Godegårdsån. 

Godegårdsån och dess strandskogsmiljöer har i naturvärdesinventeringen bedömts som högsta 
naturvärde (naturvärdesklass 1). Detta motiveras med dess höga biotopvärden knutna till dess 
naturliga, meandrande lopp, även om konnektiviteten inte är helt tillfredsställande med tanke på 
förekommande dämmen. De översvämningspåverkade strandskogarna med dess orördhet och höga 
och jämna luftfuktighet samt den rika mängd död ved som finns är värdefulla biotopkvaliteter. 
Artvärdet bedöms vara högt utifrån förekomst av flertalet rödlistade fågelarter, nyckelarten bäver samt 
den artrika bottenfaunan som har flera indikatorer på låg organisk belastning och flera 
renvattenindikatorer (Calluna, 2006). Elritsa och nejonöga är typiska arter för Natura 2000-
naturtypen 3260. 

Stenbäcken, km 234+600 (ingår i NVI-objekt 8). Bäckmiljön uppströms järnvägen är kraftigt 
påverkad av järnväg och kraftledning, och vid järnvägsbanken är bäckfåran skapad av stenkross. I 
skogen nedströms järnvägen har bäcken större naturlighet med klart, lugnflytande vatten (Figur 7). 
Bottensubstratet utgörs av findetritus, sten och block och det växer svalting, pors, blodrot, topplösa 
och nate i och kring bäcken. Mot vägen är bäckmiljön mer öppen, sumpig och omges delvis av säv och 
vass. I skogen är skuggningen större och det är högre luftfuktighet. Det växer tall, gran, björk och al 
och det är vanligt förekommande med död ved i den omgivande skogen. Det finns ett gammalt 
bäverdämme och bäverfällda träd. 

Bäckmiljön och den omgivande skogen har i naturvärdesinventeringen bedömts ha ett påtagligt natur-
värde (naturvärdesklass 3). Detta motiveras med att objektet bedöms ha ett visst biotopvärde kopplat 
till viss naturlighet i skogsbäcken och den variationsrika strukturen och element som skapats i och 
med de bäverfällda träden. Bäver utgör en nyckelart och området har därför ett visst artvärde. 

 

Figur 7. Stenbäcken (km 234+600). 
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Ej namngivet vattendrag, km 236+820 (Figur 8). Vattendraget går mellan Krokgölen och 
Ringgölen. Nedströms järnvägen går vattendraget genom ett översvämningsområde/sumpskog som är 
utpekat som nyckelbiotop och NVI-objekt 15. Detta område domineras av äldre gran (ca 110 år enligt 
nyckelbiotopsangivelserna) med ett stort inslag av björk och al. Det förekommer rikligt med både 
stående och liggande död ved och flertalet träd är förrötade av tickor. Området har förutsättningar för 
att vara artrikt med sina många olika strukturer och det förekommer rikliga mängder lummer. 
Förekomst av högväxta ormbunkar indikerar näringsrikare mark. Bäcken är omgrävd i inloppet vid 
järnvägsbanken och stränderna består av stenkross. Befintlig trumma utgör inte något vandrings-
hinder. Sumpskogsområdet nedströms järnvägen har vid naturvärdesinventeringen bedömts ha högt 
naturvärde, vilket främst är knutet till sumpskogens kvaliteter som översvämningszon där en naturlig 
succession med skapande av ny död ved sker. Uppströms järnvägen är naturvärdet lågt. 

  

Figur 8. Vattendrag vid km 236+820, till vänster uppströms järnvägen och till höger nedströms. 

Ej namngivet vattendrag, km 243+720. Ett dike i åkermark som vid naturvärdesinventeringen 
pekats ut som generellt biotopskydd (biotopskyddsobjekt nr 3, se ovan (Figur 2)). Väster om järnvägen 
är diket öppet med gräsklädda kanter och med buskvegetation (mest Salix sp.) i partier. Det före-
kommer hallon, brännässlor, älgört och tistel, vilket indikerar att diket är gödselpåverkat. Diket är inte 
permanent vattenförande. Det är delvis kulverterat under en liten traktorkörväg som går mellan 
åkrarna. En del död ved förekommer i diket mot skogen i väster. Öster om järnvägen är diket 
kulverterat och mynnar längre österut i Godegårdsån. Vattendraget har inte naturvärdesklassats. 

Bäck från Änghult/Bäcketorp, km 244+920 (NVI-objekt 35, Figur 9). Uppströms järnvägen är 
bäckmiljö naturligt öppen på grund av att området översvämmas regelbundet. Närmast vattnet växer 
klibbal och björk och delar av området är trädlöst med högväxande gräs- och starrvegetation. I och 
intill vattendraget noterades svalting, igelknopp, säv, knapptåg, skogsnoppa, tuvtåtel, grenrör och 
vattenmöja. I barrskogen intill vattendraget finns spår av bäver i form av bäverfällda träd. I området 
som översvämmas finns partier med mycket stående död ved. Nedströms järnvägen är vattenfåran 
mer samlad och det förekommer knapptåg, grenrör, säv och vattenmöja. Skogen runtom utgörs av 
konventionellt brukad barrskog. Det var vid inventeringstillfället lite vatten i bäcken och väldigt 
lugnflytande. Bottensubstratet utgörs framförallt av findetritus och lera, delvis sand och lite grov-
detritus. Vattendraget är delvis beskuggat och lite död ved finns i vattnet. 

Calluna (2006) har tidigare tagit bottenfaunaprover i bäcken och bottenfaunan indikerade då god 
vattenkvalitet. Arter som påträffades var bl. a. nattsländan Phryganea bipunctata samt dagsländorna 
Leptophlebia marginata och L. vespertina, vilka visar på rent vatten. Nattsländan Lype sp visar att 
bäcken inte är organiskt belastad. Totalt noterades 21 taxa. 

I naturvärdesinventeringen bedömdes vattendraget ha påtagligt naturvärde (klass 3). Biotopvärdet är 
högre uppströms än nedströms på grund av mer påverkad omgivning nedströms. Naturvärdet blir 
dock detsamma då det är ett visst artvärde (preliminärt) genomgående.  
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Figur 9.  Bäck från Änghult/Bäcketorp (km 244+920) till vänster uppströms järnvägen och till höger nedströms. 

Bäck från Frälserödja/Klastorp (km 245+530). Vattendraget har inte klassats som natur-
värdesobjekt då det bedöms ha lågt naturvärde. Vattendraget har blivit starkt påverkat genom 
omgrävning/uträtning och omgivningen består av kalhygge (Figur 10).  

 

Figur 10. Bäck från Frälserödja/Klastorp (km 245+530), nedströms järnvägen. 

Även sjöar/gölar i sprickdalslandskapet omfattas av strandskyddet:  

Sjösystemet med Fiskgölen, Långgölen, Ringgölen och Anderstorpagölen samt dess strand-
miljöer är utpekat som landskapsobjekt (B) vid naturvärdesinventeringen och omfattas även av NVI-
objekten 10, 14, 15, 16 (naturvärdesklass högt naturvärde).  Väster om Fiskgölen har Skogsstyrelsen 
pekat ut en värdefull sumpskog och i anslutning till Ringgölen och Anderstorpagölen finns två nyckel-
biotopsområden. Längre nedströms finns Svartgölen, Dammen och Unnagölen. Dessa har inte 
omfattats av utförd naturvärdesinventering, då de är belägna utanför järnvägskorridoren, men de 
bedöms ha liknande karaktär och värde som tidigare nämnda sjöar. 
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Sjöarna i systemet är uppkomna i gamla dödisgropar och utgör myrgölar med humöst vatten. 
Dödisgropar har alltid branta sidor och kan vara mycket djupa och stora. Godegårdsån förbinder 
sjöarna och skapar ett långt sjö- och vattendragssystem. Nedströms sjösystemet finns två dämmen. 
Dämning samt förstärkningsarbeten kopplat till järnvägen är två faktorer som påverkat sjösystemet 
negativt (Calluna, 2006).  

  

Figur 11. Anderstorpagölen. 

Vatten- och strandmiljöer bidrar generellt till ökad variation i landskapet och utgör ofta viktiga habitat 
för många organismer. Faktorer som bidrar till sjöarnas höga naturvärde är att sjöstränderna har en 
naturlig vegetationszonering som utgör översvämningszoner (Figur 11). I vattnet förekommer bland 
annat vit näckros och i övergången mellan vatten och strand förekommer arter som sjöfräken, starr, 
grenrör, topplösa, vattenklöver och kråkklöver. Högre upp växer salix-buskar och pors, varefter en 
lövrik strandskog med mycket al och björk tar vid. I strandskogsområdena finns en hel del stående och 
liggande död ved och ny död ved skapas då strandmiljöerna översvämmas, vilket skapar en succession 
i landskapet.  

Dessa gölar har också naturvärden knutna till att de ingår i ett sammanhängande vattensystem och 
utgör en viktig ledlinje i landskapet och transportled för organismer. Beskuggning från strandskog och 
skyddande vegetation i gölarnas grundare vattenområden skapar en viktig miljö för exempelvis många 
insektslarver. Vid inventeringstillfället observerades flera sländor längs stränderna och i Artportalen 
finns flertalet sländor rapporterade för Anderstorpagölen (guldtrollslända, bred kärrtrollslända, spjut-
flickslända, nordisk kärrtrollslända, myrflickslända, fyrfläckad trollslända och gulfläckad glanstroll-
slända).  Den fuktiga, insektsrika miljön bedöms vara en viktig födosöksmiljö för exempelvis fåglar. I 
och kring vattenmiljöerna finns även miljöer som ger häckningsmöjligheter åt olika fåglar. Överhuvud-
taget utgör övergången mellan vatten och terrester miljö i naturliga strandmiljöer en biologiskt viktig 
biotop för en stor mängd arter.  
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På västra sidan av järnvägen, fristående från ovanstående sjösystem, finns Kossbrunnsgölen (Figur 
12). Gölen och omgivande myrmark utgör NVI-objekt 11 och 12 och är utpekad som sumpskog av 
Skogsstyrelsen. I strandkanten växer kaveldun och knapptåg, men strandmiljön i östra delen är starkt 
påverkad och modifierad intill servicevägen som går längs järnvägen. Objekten bedöms ha visst natur-
värde då vatten- och strandmiljöer utgör potentiella livsmiljöer för arter som exempelvis insekter och 
fåglar knutna till fuktiga eller blöta områden. Vattenmiljön erbjuder också en viktig variation i skogs-
landskapet. Den negativa påverkan som skett i samband med byggandet av servicevägen drar dock ner 
naturvärdet i detta fall och naturvärdena är främst knutna till gölens västra delar. Myrtallskogen kring 
Kossbrunnsgölen bedöms hysa ett visst naturvärde. Enstaka element i form av torrakor bidrar till 
biotopvärdet. Naturvärdet är också kopplat till den rest av myrmark som marken fortfarande utgör, 
även om områdets hydrologi nu är påverkad av järnvägen.  

 

Figur 12. Kossbrunnsgölen. 

Utöver ovan beskrivna naturvärden innehar Godegårdsån, sjösystemet och flera av de mindre vatten-
dragen även värden för friluftsliv och rekreation, t.ex. genom möjlighet till fiske, promenader och 
naturupplevelser. Vid sjösystemet i sprickdalslandskapet utgör järnvägen en barriär i landskapet, 
särskilt invid Svartgölen, Dammen och Unnagölen där järnvägen går längs östra sjöstranden och 
minskar/förhindrar tillgängligheten till vattenmiljön. Söder om Godegårds samhälle finns ett 
promenadstråk (Kärleksstigen) i anslutning till Godegårdsån och omgivande våtmarksområde, med en 
liten träbro över Godegårdsån (Figur 13). 

 

Figur 13. Träbro över Godegårdsån och gångväg genom våtmarksområde söder om Godegård. 
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Planerade åtgärder 
Flera åtgärder kommer utföras inom strandskyddat område; samtliga arbeten för anläggande av järn-
väg och vägar inklusive trummor och broar, avverkning av skog för trädsäkring och omläggning av en 
delsträcka av Godegårdsån. Generellt anläggs trummor och broar så att de blir lika långa som järn-
vägsbanken och diameter/bredd anpassas efter medelvattenflödet. Under broar anläggs en strand-
passage i anslutning till vattenfåran där däggdjur kan passera och vid trummor anläggs torrtrummor 
för mindre däggdjur. 

Nedan beskrivs åtgärder som berör strandskydd, från norr till söder: 

Vid Stenbäcken, km 234+600, finns i nuläget två spår och ett tredje spår ska anläggas väster om de 
befintliga. Befintlig trumma, där Stenbäcken går under järnvägen, förlängs (Figur 14). 

 

Figur 14. Skiss över åtgärder vid Stenbäcken (km 234+600). Blå markering anger trumma, grönt visar blivande 
diken/slänter och rött visar kontaktledningsobjekt.  

Vid Kossbrunnsgölen (ca km 235+800) anläggs nytt spår och serviceväg på västra sidan av 
befintligt spår (Figur 15). Östra delen av gölen är redan idag starkt påverkad genom utfyllnad, och 
ytterligare utfyllnad krävs för anläggande av nytt spår och serviceväg. Detta medför att gölens yta 
minskar och att graden av påverkan ökar. 

  

Figur 15. Ritning skiss väg/spår. Skiss över åtgärder vid Kossbrunnsgölen.Grönt visar blivande diken/slänter och rött visar 
kontaktledningsobjekt. 
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Sjösystemet med Fiskgölen, Långgölen, Ringgölen och Anderstorpagölen kommer inte att 
påverkas direkt av anläggningsarbeten vid spåret. Trädsäkringszonen om 20 m är redan utförd 
östra sidan av järnvägen, den sida som vetter mot sjöarna. Anläggningsarbeten utförs på 
västra sidan av befintligt spår. Vid Anderstorpagölen utförs arbeten inom 100 m från strand-
linjen, men inte vid övriga gölar.  
Ej namngivet vattendrag, km 236+820 Dubbelspår anläggs längs befintligt spår på västra sidan 
och ny serviceväg anläggs väster om nytt spår. Trumman i bäcken förlängs därmed (Figur 16).  

  

Figur 16. Skiss över åtgärder vid vattendrag km 236+820. Blå markering anger trumma, grönt visar blivande diken/slänter, 
rött visar kontaktledningsobjekt och lila visar kanalisationsobjekt. 

Vid Svartgölen, Dammen och Unnagölen går nuvarande järnvägsspår i direkt anslutning till 
sjöarnas östra strand. Det nya spåret kommer att anläggas längre österut, det vill säga längre bort från 
sjöarna. Arbeten och avverkning av skog kommer att ske inom strandskyddszonen, men ingen direkt 
påverkan på vattenmiljöerna sker. Den nya spårsträckningen ökar tillgängligheten till sjöarna för 
människor eftersom befintlig banvall inte kommer att trafikeras av tåg efter ombyggnaden, utan avses 
användas som serviceväg och då även kan nyttjas av allmänheten.  

Godegårdsån 
En stor del av åtgärderna vid järnvägsprojektets genomförande kommer att ske inom Godegårdsåns 
strandskyddszon (100 m). Nedan redovisas de åtgärder som direkt berör vattendraget.  

Söder om Anderstorp kommer Godegårdsån att grävas om i nytt lopp på en ca 300 m lång sträcka (ca 
km 237+630 – 237+930), eftersom befintlig sträckning helt kommer att tas i anspråk av den nya järn-
vägsbanken. Vattendraget följer idag befintlig järnvägsbank och rinner i en våtmarksmiljö utan tydlig 
åfåra. Den nya åfåran kommer att få en tydlig meandrande karaktär, framför allt på den södra delen av 
sträckan, se Figur 17. Åfåran kommer att utföras med en 1,5 m bred botten för att det på sikt ska åter-
skapas en våtmarksmiljö kring vattendraget. Genom järnvägsbanken anläggs en bro (troligen valv-
bågsbro) och över vattendragets nya sträckning anläggs en öppen vägbro. Den södra delen av omdrag-
ningen utförs efter att befintlig järnväg rivits. Omgrävning av vattendraget påverkar vattendragets 
morfologi och hydrologi, men kommer att genomföras så att en mer naturlig sträckning och strand-
miljö skapas. Material från befintlig åfåra flyttas till den nya åfåran för att påskynda etablering av flora 
och fauna.  

Befintligt spår 

Nytt spår 

Ny serviceväg 

Förlängning av trumma 
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Vattendraget är idag mycket flackt och så kommer det att vara även med den nya sträckningen. Ingen 
påverkan bedöms ske på vattenhastighet eller flödesvolym. Åfåran blir tydligare än nuvarande, vilket 
gör att framkomligheten för vattenlevande organismer blir bättre. 

 

Figur 17. Planerad omgrävning av Godegårdsån söder om Anderstorp samt associerade åtgärder. Ny sträckning av 
vattendrag markeras med blå linje.  

Vid Unnamon (ca km 239+900 till 239+950) kommer den nya järnvägsbanken att ta en stor del av en 
våtmark i anspråk, vilken tidigare utgjort Godegårdsåns vattenfåra, se Figur 18. Idag går ån i dike på 
västra sidan av befintlig järnvägsbank. Genom våtmarken rinner ett vattendrag som kommer öster-
ifrån och rinner diffust söderut genom våtmarken till en trumma under befintlig järnvägsbank. I och 
med att den nya järnvägsbanken tar våtmarken i anspråk krävs anläggande av ny vattenfåra för att 
hantera vattnet som kommer österifrån. Vattenfåran anläggs med en mycket bred botten, ca 2,5 m, 
samt ett meandrande lopp för att även kunna utgöra kompensationsågärd för den våtmark som tas i 
anspråk av den nya järnvägsbanken. Material från befintlig åfåra kommer att flyttas till den nya å-
fåran för att påskynda etablering av flora och fauna. 
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Figur 18. Ny vattenfåra (blå linje) anläggs vid Unnamon. 

 

Vid Godegårdsån norr om samhället i anslutning till Godegårds skola (ca km 240+800) anläggs en ny 
järnvägsbro över ån, se Figur 19. Den nya bron kommer att ha ett större öppet spann än befintlig bro, 
men kommer ändå att innebära att våtmarksområdet runt vattendraget berörs av utfyllnad. Bland 
annat kommer en gammal meanderbåge att försvinna. En ny gång- och cykelväg anläggs i anslutning 
till ån och kommer att gå under den nya järnvägsbron.  

 

Figur 19. Järnvägens passage av Godegårdsån strax norr om Godegårds samhälle. Här anläggs ny bro och ny gång- och 
cykelväg. 
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Söder om Godegård anläggs en ny bilväg (väg 1101) som ansluter mot Hökavägen i öster. Därmed 
krävs en ny vägbro över Godegårdsån öster om järnvägen, se Figur 20. Vägen kommer att följa en 
befintlig vall/vägbank (promenadstråk, se Figur 13 ovan) som delar våtmarksområdet öster om 
Godegårdsån. Vägen kommer att breddas jämfört med befintlig vall och tar därmed mer yta i anspråk. 
För att minska fragmenteringen anläggs torrtrummor för groddjur och mindre däggdjur genom 
vägbanken. Torrtrummorna planeras inte ha någon hydrologisk effekt förutom vid mycket höga 
vattennivåer.   

 

Figur 20. Söder om Godegård anläggs en ny bilväg österut längs befintlig vägbank genom våtmarksområde. Ny vägbro 
anläggs över Godegårdsån. 

 
Ej namngivet vattendrag (dike), km 243+720. Här avses dubbelspåret anläggas i en ny 
sträckning strax väster om befintligt spår och nya trummor anläggs i diket. Åtgärderna beskrivs 
ytterligare i avsnitt Generellt biotopskydd och Figur 3 ovan. 

 

Bäck från Änghult/Bäcketorp, km 244+920. Dubbelspår anläggs på östra sidan av befintligt 
spår. En ny bro (troligen en valvbågebro) anläggs över vattendraget (Figur 21). I området är 
trädsäkring redan utförd, men den behöver troligen kompletteras med ytterligare avverkning 
på östra sidan i anslutning till det nya spåret.   
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Figur 21. Skiss över åtgärder vid bäck från Änghult/Bäcketorp (km 244+920). Grönt visar blivande diken/slänter och rött 
visar kontaktledningsobjekt. 

 
Bäck från Frälserödja/Klastorp (km 245+530). Dubbelspår anläggs längs befintligt spår, på 
den östra sidan, varvid en längre trumma anläggs i bäcken (Figur 22). Trumman blir av dimension 
1800 mm, vilket tillåter ett mycket högre flöde än vad vattendraget har idag. Detta utförs på grund av 
att dikningar i en uppströms liggande torvtäkt har medfört att flödet i detta vattendrag har minskat, 
medan flödet i ovanstående vattendrag (bäck från Änghult/Bäcketorp, som korsar järnvägen vid km 
244+920) har ökat. Genom att överdimensionera denna trumma möjliggörs att återställa de tidigare 
flödena då verksamheten i torvtäkten avslutas. I området är trädsäkring redan utförd, men den 
behöver troligen kompletteras med ytterligare avverkning på östra sidan i anslutning till det nya 
spåret.  

  

Figur 22. Skiss över åtgärder vid bäck från Frälserödja/Klastorp (km 245+530). Blå markering anger trumma, grönt visar 
blivande diken/slänter och rött visar kontaktledningsobjekt. 

Nytt spår 

Befintligt spår 

Dränering 

Förlängd 
trumma för bäck 

Nytt spår 

Befintligt spår 

Ny bro 
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Bedömning av påverkan och konsekvenser 
Planerade åtgärder och anläggningsarbeten inom järnvägsprojektet bedöms kunna påverka vatten-
miljöerna på bland annat följande sätt: 

• Längre trummor kan försämra vandringsmöjligheterna för vattenlevande organismer. 

• Anläggande av torrtrummor och strandpassage bedöms förbättra förutsättningarna för mindre 
däggdjur och grod/kräldjur, då barriäreffekten minskar.  

• Befintliga vandringshinder vid 244+920 och 245+530 byggs bort.  

• Omgrävning av Gordgårdsån kommer att påverka vattendragets morfologi och hydrologi, men 
kommer att genomföras så att en mer naturlig sträckning och strandmiljö skapas. Detta 
bedöms på sikt kunna ge positiva konsekvenser. 

Den totala effekten på vattendragen bedöms, med avseende på naturmiljö, barriäreffekt och hydrologi, 
bli liten under förutsättning att omledning av Godegårdsån genomförs så att vattnet leds på ett sätt 
som liknar det ursprungliga i så stor grad som möjligt, att trummor och broar dimensioneras på ett 
korrekt sätt samt att övriga skyddsåtgärder följs vid anläggande av nya trummor och broar. 
Konsekvensen bedöms därmed också bli liten. 

Skydds- och försiktighetsåtgärder 
Trummor och broar ska anläggas så att inga vandringshinder uppstår. Detta innebär att lutning, flöde 
och vattenhastighet inte ska avvika från vattendragets naturliga utformning. 

Där nya vattenfåror anläggs söder om Anderstorp och vid Unnamon ska vattenfårorna anläggas med 
bred botten (1,5 m vid Anderstorp och 2,5 m vid Unnamon) för att inte påverka hydrologin i området. 
Vegetationsmaterial från befintlig våtmark kommer att flyttas till områden för nya vattenfåror i syfte 
att påskynda etableringen av våtmarksflora och -fauna. Detta ses som kompensationsåtgärder som 
genomförs med syftet att möjliggöra ett högre naturvärde i berörda delområden. 

Under ny väg 1101 öster om järnvägen ska torrtrummor anläggas mellan våtmarkerna för att 
underlätta passage för groddjur och mindre däggdjur. 

Vid alla ytvatten (vattendrag och sjöar/gölar), även de som inte klassats som naturvärdesobjekt, ska 
följande skyddsåtgärder vidtas: 

• Avverkning i anslutning till ytvatten ska undvikas för att bevara en skyddande kantzon mot 
vattendraget. Detta är särskilt viktigt vid vatten med utpekade (i NVI) naturvärden samt 
vatten som har sitt utlopp i, och därmed riskerar påverka, Godegårds-/Hättorpsån. 

• Vid vattendrag ska passage för medelstora däggdjur finnas. Under broar ska vid normalt 
vattenflöde en torr remsa finnas bredvid vattenfåran för att underlätta passage för djur.   

Under byggskedet gäller även: 

• 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 sedimentavskiljning på annat sätt 
innan det släpps till ytvatten. 

• Entreprenören ska ha en väl genomarbetad beredskapsplan. För att minska risken för 
spridning av föroreningar bör entreprenören ha beredskap för att hantera oförutsedda utsläpp 
till mark eller vatten t ex med absorptionsmedel, uppsamlingskärl och oljelänsar.  

• 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 vattenföring, att fysiska skydd mot spridning av grumlande partiklar 
används samt att blottlagda ytor återetableras med vegetation så fort som möjligt. 
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• Inga massor bör läggas upp för mellanlagring i närheten av vattenområden. 

• Uppställning av arbetsmaskiner och förvaring av kemikalier ska inte ske i närheten av 
vattenområden.  

Särskilda skäl för dispens 
Vid allt arbete i anslutning till ytvatten vidtas skyddsåtgärder (se ovan) för att minimera den negativa 
påverkan på växt- och djurliv. Vidare bedöms inte åtgärderna försämra eller begränsa allmänhetens 
tillgång till vattenmiljöerna. Snarare kan tillgängligheten öka i vissa delområden, t.ex. vid Svartgölen, 
Dammen och Unnagölen där järnvägen får ny sträckning längre bort från sjöarna och vid järnvägsbron 
norr om Godegård där en ny gång- och cykelväg förbättrar möjligheterna att förflytta sig i området. 
Vidare kommer delar av den befintliga järnvägsbanken norr om Godegård att bevaras som gång- och 
cykelväg. Därigenom bedöms att järnvägsplanens genomförande inte strider mot strandskyddets 
syften vad gäller att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten samt 
att säkerställa allmänhetens tillgång till vattenmiljön. 

Järnvägsprojektet tillgodoser ett viktigt samhällsintresse och kan bland annat bidra till mer miljö-
vänliga, fossilfria transporter av människor och varor. Åtgärderna krävs för att kunna öka kapaciteten 
på järnvägen och innebär därmed en utveckling av pågående verksamhet. I tidigare skeden har olika 
alternativa järnvägssträckningar studerats, varvid föreliggande alternativ valts när miljömässiga och 
anläggningstekniska aspekter vägts samman. Det bedöms inte vara möjligt att förläggas järnvägen på 
annan plats som inte berör strandskyddat område.  Därigenom bedöms att särskilda skäl för åtgärder i 
strandskyddade områden föreligger. 
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Objekt: JP/SH
Jakobshyttan/Degerön

Beställare: Trafikverket

Beräknad ekvivalent ljudtrycksnivå från
tågtrafik, 2 m över mark.

Planförslaget år 2050 med spårnära
bullerskydd.

Högsta ekvivalenta ljudnivå från tågtrafik,
frifältsvärde, redovisas med ett
siffervärde vid fasad.

Symboler

Bostad (enligt fastighetskartan)

Annan byggnad (enligt fastighetskartan)

Vatten

Järnväg

Väg

Bullerskyddsskärm

Bullerskyddsvall

Järnvägsbro

Gräns för järnvägsplan

Line

Surface

Base line

Beräkning

Programvara: 7.4 2017-04-06
Typ: GNM, FACADE
Standard: NMT 1996
Beräkningsnummer, Datum, Tid
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Ekvivalent ljudnivå
i dB(A)

< 40
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Adress: Västra Norrlandsgatan 10B
              903 27 Umeå
Tel: 010 452 20 00
Fax: 010 452 39 67

Handläggare: Örjan Lindholm
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Nummer: AK06
Storlek: A3
Datum: 2017-09-29
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Objekt: JP/SH
Jakobshyttan/Degerön

Beställare: Trafikverket

Beräknad maximal ljudtrycksnivå från
tågtrafik, 2 m över mark.

Planförslaget år 2050 med spårnära
bullerskydd.

Högsta maximala ljudnivå från tågtrafik,
frifältsvärde, redovisas med ett
siffervärde vid fasad.

Symboler

Bostad (enligt fastighetskartan)

Annan byggnad (enligt fastighetskartan)

Vatten

Järnväg

Väg

Bullerskyddsskärm

Bullerskyddsvall

Järnvägsbro

Gräns för järnvägsplan

Beräkning

Programvara: 7.4 2017-04-06
Typ: GNM, FACADE
Standard: NMT 1996
Beräkningsnummer, Datum, Tid
137, 2017-09-22, 09:28
305, 2017-09-22, 08:20

Maximal ljudnivå
i dB(A)

< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

>= 90

Adress: Västra Norrlandsgatan 10B
              903 27 Umeå
Tel: 010 452 20 00
Fax: 010 452 39 67

Handläggare: Örjan Lindholm
Uppdrag Nr: 261770
Nummer: AK07
Storlek: A3
Datum: 2017-09-29



Bilaga AK10 till Buller PM. Bullerberörda byggnader
Uppdrag 261770. JP Jakobshyttan-Degerön
Konsult: Tyréns AB
Beställare: Trafikverket
Datum: 2017-09-29 Version 1.0

Fastighetsnamn Km Typ av byggnad

Fasadens
ljudreduktion
vid tågtrafik
(bedömd vid
inventering)

Föreslagen
bullerskyddsåtgärd:
Sk1 = Spårnära
Sk2 = Uteplats
Sk3 = Fasad

Avsteg från riktvärden
efter föreslagen
bulleråtgärd Kommentar

Ekv Max Ekv Max
TJÄLLTORP 2:17>1 235+197 Bostad 27 54 72 52 71 Sk2
NORRGÅRDEN 1:3>1 236+027 Bostad 27 54 72 54 71 Sk2
NORRGÅRDEN 1:2>1 236+101 Bostad 27 55 73 55 73 Sk2, Sk3 3)
TJÄLLTORP 2:6>1 237+221 Bostad 27 63 82 62 81 Sk2, SK3 Fasad
KRISTINEBERG 1:35>1 238+262 Bostad 30 57 74 1)
ÄSPE 1:9>1 238+350 Bostad 27 Inlösen, ska rivas
ÄSPE 1:13>1 238+373 Bostad 31 54 72 52 71 Sk2
UNNA 1:64>1 238+408 Bostad 27 62 81 62 81 Sk3 Fasad
ÄSPE 1:7>1 238+430 Bostad 27 Inlösen, ska rivas
ÄSPE 1:11>1 238+456 Bostad 27 64 84 64 84 Sk2, SK3 Fasad
ÄSPE 1:8>1 238+463 Bostad 35 Inlösen, ska rivas
ÄSPEKULLEN 1:1>1 238+538 Bostad 36 65 85 62 82 Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:63>1 239+100 Bostad 30 58 76 47 65 Sk3
HÖKA 1:17>1 239+139 Bostad 36 55 73 53 72 Sk2
UNNA 1:65>1 239+983 Bostad 31 64 84 58 74 Sk2, Sk3 Fasad
HÖKA 1:2>1 240+835 Bostad 29 52 70 52 69
UNNA 1:57>1 240+863 Skola/gymnastik 29 55 75 Sk1
UNNA 1:57>1 240+872 Skola 35 56 74 50 70 Sk1
UNNA 1:57>1 240+942 Bostad 29 51 70 50 67 Sk1
HÖKA 1:15>1 240+956 Vårdboende 29 52 70 Sk1
UNNA 1:57>1 240+963 Skola 29 55 73 50 69 Sk1
UNNA 1:38>1 240+971 Bostad 27 52 71 52 70 Sk1
UNNA 1:37>1 241+002 Bostad 29 51 69 52 69 Sk1
UNNA 1:57>1 241+002 Bostäder 27 57 77 57 77 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:40>1 241+010 Bostad 29 51 70 43 62 Sk1
UNNA 1:39>1 241+041 Bostad 29 56 74 54 72 Sk1, Sk2
UNNA 1:42>1 241+055 Bostad 27 51 69 46 63 Sk1
UNNA 1:56>1 241+059 Butik/Bostad 27 57 77 Sk1, Sk3 1)
UNNA 1:52>1 241+074 Bostad 29 53 71 49 65 Sk1
UNNA 1:61>1 241+099 Bostad 27 59 79 56 76 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:23>1 241+112 Bostad 36 54 72 52 70 Sk1
UNNA 1:62>1 241+115 Bostad 25 62 84 56 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:51>1 241+117 Bostad 29 54 71 49 64 Sk1,
UNNA 9:1>2 241+126 Bostad 29 65 85 64 84 Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:55>1 241+133 Bostad 27 56 75 52 69 Sk1, Sk3 3)
UNNA 1:59>1 241+140 Bostad 27 63 84 Sk1, Sk3 Fasad 1)
UNNA 1:50>1 241+140 Bostad 27 54 71 53 71 Sk1, Sk2
UNNA 1:49>1 241+159 Bostad 29 52 70 52 70 Sk1
UNNA 1:46>1 241+161 Bostad 29 53 70 52 69 Sk1
UNNA 1:30>1 241+165 Bostad 29 56 75 52 69 Sk1, Sk3 3)
UNNA 1:29>1 241+178 Bostad 27 58 78 54 73 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:27>1 241+195 Bostad 29 53 71 49 65 Sk1
UNNA 1:58>1 241+198 Bostad 27 62 83 59 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 5:3>1 241+230 Bostad 27 56 74 53 71 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 3:5>1 241+238 Bostad 29 54 72 49 65 Sk1
UNNA 5:1>1 241+245 Bostad 27 59 80 54 73 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 5:2>1 241+269 Bostad 35 56 74 53 71 Sk1, Sk2
UNNA 3:7>1 241+271 Bostad 31 54 73 Sk1, 1)
UNNA 9:3>1 241+280 Bostad 35 63 84 64 84 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:4>1 241+292 Bostad 29 54 73 52 70 Sk1
UNNA 6:5>1 241+305 Bostad 29 59 79 54 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:3>1 241+319 Bostad 29 56 75 48 66 Sk1, Sk3 3)
UNNA 9:4>1 241+319 Bostad 29 63 82 58 78 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:2>1 241+326 Bostad 27 55 73 49 67 Sk1, Sk3 3)
UNNA 6:9>1 241+332 Bostad 29 58 78 55 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:8>1 241+341 Bostad 29 58 77 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:7>1 241+344 Bostad 36 57 75 54 73 Sk1, Sk2
UNNA 6:6>1 241+360 Bostad 36 55 73 53 71 Sk1, Sk2
UNNA 2:2>1 241+377 Bostad 29 61 82 51 70 Sk1, Sk3 Fasad
UNNA 6:25>1 241+402 Bostäder 29 57 75 53 72 Sk1, Sk2, Sk3 2), 3)
UNNA 2:3>1 241+413 Bostad 29 61 82 55 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:19>1 241+416 Bostad 29 57 77 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:21>1 241+421 Bostäder 33 55 73 43 59 Sk1
UNNA 6:18>1 241+426 Bostad 36 55 74 55 74 Sk1, Sk2
UNNA 6:17>1 241+435 Bostad 29 56 75 56 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:25>2 241+441 Bostäder 36 57 76 56 75 Sk1, Sk2
UNNA 6:21>1 241+455 Bostäder 33 56 74 55 74 Sk1 2)
UNNA 1:47>1 241+480 Bostad 29 54 72 48 64 Sk1,
VIKSÄNG 1:17>1 241+659 Bostad 27 55 74 40 55 Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:13>1 242+159 Bostad 29 55 73 52 70
HÖKA 1:8>1 242+240 Kontor 27 56 74 Sk3 3)
HÖKA 1:11>1 242+716 Bostad 27 64 84 Sk3 Fasad 1)

Planförslaget 2050 med
spårnära bulleråtgärder

Uteplatser

Ljudnivå
[dBA]

Högsta
ljudnivå
vid fasad
[dBA]



Fastighetsnamn Km Typ av byggnad

Fasadens
ljudreduktion
vid tågtrafik
(bedömd vid
inventering)

Föreslagen
bullerskyddsåtgärd:
Sk1 = Spårnära
Sk2 = Uteplats
Sk3 = Fasad

Avsteg från riktvärden
efter föreslagen
bulleråtgärd Kommentar

Ekv Max Ekv Max

Planförslaget 2050 med
spårnära bulleråtgärder

Uteplatser

Ljudnivå
[dBA]

Högsta
ljudnivå
vid fasad
[dBA]

HÖKA 1:5>1 242+819 Bostad 27 56 74 54 72 Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 242+859 Bostad 27 59 78 59 77 Sk2, Sk3
GODEGÅRDS-HÄLLA 11:5>1 242+876 Bostad 27 55 73 52 71 Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:5>1 242+888 Bostad 30 57 76 57 75 Sk2, Sk3
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+024 Bostad 27 64 83 59 78 Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+060 Bostad 31 63 82 54 73 Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>2 243+782 Bostad 30 59 79 Sk1, Sk3 1)
GODEGÅRDS-HÄLLA 1:10>1 243+939 Bostad 27 Inlösen, ska rivas
GODEGÅRDS-HÄLLA 7:1>1 243+993 Bostad 30 50 66 Sk1
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:12>1 244+119 Bostad 27 52 68 49 67 Sk1
ÄNGA 1:5>1 244+529 Bostad 27 52 70 52 69
UPPSALA 1:22>1 245+865 Bostad 27 56 74 55 73 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 1:24>1 245+964 Bostad 27 61 81 51 67 Sk1, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:23>1 246+098 Bostad 36 54 71 50 69 Sk1
UPPSALA 1:9>1 246+195 Bostad 27 58 78 57 76 Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:14>1 246+209 Bostad 29 56 74 51 68 Sk1 3)
UPPSALA 1:4>1 246+257 Bostad 29 63 85 58 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:12>1 246+347 Bostad 29 56 75 52 71 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 1:21>1 246+365 Bostad 27 67 89 63 84 SK1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:32>1 246+426 Bostad 27 62 84 Sk1, Sk3 Fasad 1)
UPPSALA 1:33>1 246+445 Bostad 31 58 76 52 70 Sk1
UPPSALA 1:20>1 246+466 Bostad 27 68 91 60 82 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:25>1 246+505 Kontor 27 62 84 Sk1, Sk3
UPPSALA 1:8>1 246+516 Bostad 31 58 78 53 73 Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:25>1 246+523 Bostad 27 66 88 Sk1, Sk3 Fasad 1), 4)
UPPSALA 1:25>1 246+524 Bostad 27 62 84 59 80 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:19>1 246+609 Bostad 27 63 84 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:17>1 246+649 Bostad 29 69 91 65 86 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:2>1 246+651 Bostad 27 63 84 59 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:58>1 246+685 Bostad 36 68 89 65 86 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:39>1 246+706 Bostad 36 55 73 54 73 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:36>1 246+706 Bostad 36 64 84 56 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:38>1 246+716 Bostad 29 56 73 56 73 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:37>1 246+719 Bostad 27 55 74 49 66 Sk1, Sk3 3)
UPPSALA 2:3>1 246+720 Bostad 35 64 86 61 82 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:49>1 246+740 Bostad 29 56 74 54 72 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:51>1 246+741 Bostad 29 56 75 55 74 Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:50>1 246+742 Bostad 31 56 74 55 73 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:52>1 246+746 Bostad 29 57 76 56 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 2:2>1 246+751 Bostad 36 63 84 57 77 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 5:6>1 246+768 Bostad 30 51 69 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
UPPSALA 2:1>1 246+793 Bostad 29 66 85 Sk1, Sk3 Fasad 1)
GODEGÅRDS-HÄLLA 5:4>1 246+811 Bostad 30 51 69 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
UPPSALA 1:10>1 246+816 Bostad 29 62 82 56 77 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-SÖRBY 1:9>1 246+852 Bostad 30 51 69 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
UPPSALA 1:35>1 246+870 Bostad 31 58 76 Sk1 1)
UPPSALA 1:34>1 246+916 Bostad 27 58 77 59 77 Sk1, Sk2, Sk3 3)
HÄLLENÄS 2:1>1 246+924 Bostad 27 56 74 56 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:2>1 246+925 Bostad 30 51 70 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:3>1 246+970 Bostad 30 54 72 39 56 Sk1 5)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:1>1 246+996 Bostad 30 51 70 51 69 Sk1 5)
HÄLLENÄS 4:4>1 247+013 Bostad 29 61 80 52 70 Sk1, Sk3 3)
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.



Bilaga AK11 till Buller PM. Bullerberörda byggnader
Uppdrag 261770. JP Jakobshyttan-Degerön
Konsult: Tyréns AB
Beställare: Trafikverket
Datum: 2017-09-29 Version 1.0

Fastighetsnamn Km Typ av byggnad

Fasadens
ljudreduktion
vid tågtrafik
(bedömd vid
inventering)

Antal
Våningar

Föreslagen
bullerskyddsåtgärd:
Sk1 = Spårnära
Sk2 = Uteplats
Sk3 = Fasad

Avsteg från riktvärden
efter föreslagen
bulleråtgärd Kommentar

Ekvivalent Maximal Ekv Max
BV Högsta BV Högsta BV Högsta BV Högsta Högsta

Ute Inne Ute Inne Ute Inne Ute Inne
TJÄLLTORP 2:17>1 235+197 Bostad 27 2 49 50 67 68 53 54 72 72 53 26 54 27 72 45 72 45 52 71 Sk2
NORRGÅRDEN 1:3>1 236+027 Bostad 27 2 50 50 66 66 54 54 71 72 54 27 54 27 71 44 72 45 54 71 Sk2
NORRGÅRDEN 1:2>1 236+101 Bostad 27 2 50 51 66 68 54 55 72 73 54 27 55 28 72 45 73 46 55 73 Sk2, Sk3 3)
TJÄLLTORP 2:6>1 237+221 Bostad 27 2 59 59 78 78 63 63 82 82 63 36 63 36 82 55 82 55 62 81 Sk2, SK3 Fasad
KRISTINEBERG 1:35>1 238+262 Bostad 30 2 55 55 73 74 56 57 74 74 56 26 57 27 74 44 74 44 1)
ÄSPE 1:9>1 238+350 Bostad 27 2 65 85 81 103 Inlösen, ska rivas
ÄSPE 1:13>1 238+373 Bostad 31 2 46 47 64 64 53 54 71 72 53 22 54 23 71 40 72 41 52 71 Sk2
UNNA 1:64>1 238+408 Bostad 27 1 63 63 83 83 62 62 81 81 62 35 62 35 81 54 81 54 62 81 Sk3 Fasad
ÄSPE 1:7>1 238+430 Bostad 27 2 67 88 78 101 Inlösen, ska rivas
ÄSPE 1:11>1 238+456 Bostad 27 1 52 52 69 69 64 64 84 84 64 37 64 37 84 57 84 57 64 84 Sk2, SK3 Fasad
ÄSPE 1:8>1 238+463 Bostad 35 2 61 81 76 99 Inlösen, ska rivas
ÄSPEKULLEN 1:1>1 238+538 Bostad 36 2 69 69 90 91 63 65 83 85 63 27 65 29 83 47 85 49 62 82 Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:63>1 239+100 Bostad 30 2 54 55 72 73 56 58 74 76 56 26 58 28 74 44 76 46 47 65 Sk3
HÖKA 1:17>1 239+139 Bostad 36 2 53 53 71 71 55 55 73 73 55 19 55 19 73 37 73 37 53 72 Sk2
UNNA 1:65>1 239+983 Bostad 31 2 66 66 87 87 64 64 84 84 64 33 64 33 84 53 84 53 58 74 Sk2, Sk3 Fasad
HÖKA 1:2>1 240+835 Bostad 29 2 54 55 73 73 57 57 75 76 52 23 52 23 70 41 70 41 52 69
UNNA 1:57>1 240+863 Skola/gymnastik 29 2 59 60 79 80 65 65 85 85 55 26 55 26 74 45 75 46 Sk1
UNNA 1:57>1 240+872 Skola 35 2 58 58 77 77 62 62 81 81 55 20 56 21 73 38 74 39 50 70 Sk1
UNNA 1:57>1 240+942 Bostad 29 1 54 54 73 73 60 60 79 79 51 22 51 22 70 41 70 41 50 67 Sk1
HÖKA 1:15>1 240+956 Vårdboende 29 1 51 51 69 69 55 55 74 74 52 23 52 23 70 41 70 41 Sk1
UNNA 1:57>1 240+963 Skola 29 1 60 60 80 80 64 64 84 84 55 26 55 26 73 44 73 44 50 69 Sk1
UNNA 1:38>1 240+971 Bostad 27 2 53 54 71 72 57 59 76 78 50 23 52 25 68 41 71 44 52 70 Sk1
UNNA 1:37>1 241+002 Bostad 29 1 54 54 73 73 59 59 77 77 51 22 51 22 69 40 69 40 52 69 Sk1
UNNA 1:57>1 241+002 Bostäder 27 2 63 63 84 84 66 66 87 87 56 29 57 30 76 49 77 50 57 77 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:40>1 241+010 Bostad 29 2 52 53 71 72 56 58 74 77 50 21 51 22 68 39 70 41 43 62 Sk1
UNNA 1:39>1 241+041 Bostad 29 2 59 60 78 79 63 63 82 82 54 25 56 27 72 43 74 45 54 72 Sk1, Sk2
UNNA 1:42>1 241+055 Bostad 27 2 50 52 68 71 55 57 73 76 51 24 51 24 68 41 69 42 46 63 Sk1
UNNA 1:56>1 241+059 Butik/Bostad 27 2 62 63 83 83 66 66 86 86 55 28 57 30 76 49 77 50 Sk1, Sk3 1)
UNNA 1:52>1 241+074 Bostad 29 1 56 56 75 75 59 59 78 78 53 24 53 24 71 42 71 42 49 65 Sk1
UNNA 1:61>1 241+099 Bostad 27 2 63 63 83 84 66 67 87 87 57 30 59 32 77 50 79 52 56 76 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:23>1 241+112 Bostad 36 1 57 57 75 75 60 60 79 79 54 18 54 18 72 36 72 36 52 70 Sk1
UNNA 1:62>1 241+115 Bostad 25 2 68 68 89 89 71 71 92 92 60 35 62 37 81 56 84 59 56 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:51>1 241+117 Bostad 29 2 53 56 71 74 57 60 75 78 53 24 54 25 71 42 71 42 49 64 Sk1,
UNNA 9:1>2 241+126 Bostad 29 2 61 62 81 81 65 65 85 85 65 36 65 36 85 56 85 56 64 84 Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 1:55>1 241+133 Bostad 27 2 58 61 77 80 61 64 81 83 55 28 56 29 73 46 75 48 52 69 Sk1, Sk3 3)
UNNA 1:59>1 241+140 Bostad 27 2 68 68 90 90 71 71 93 93 61 34 63 36 81 54 84 57 Sk1, Sk3 Fasad 1)
UNNA 1:50>1 241+140 Bostad 27 1 55 55 73 73 58 58 77 77 54 27 54 27 71 44 71 44 53 71 Sk1, Sk2
UNNA 1:49>1 241+159 Bostad 29 1 53 53 72 72 57 57 75 75 52 23 52 23 70 41 70 41 52 70 Sk1
UNNA 1:46>1 241+161 Bostad 29 2 51 54 69 73 55 58 72 76 52 23 53 24 69 40 70 41 52 69 Sk1
UNNA 1:30>1 241+165 Bostad 29 2 59 60 78 79 62 63 81 83 55 26 56 27 74 45 75 46 52 69 Sk1, Sk3 3)
UNNA 1:29>1 241+178 Bostad 27 2 63 63 83 83 66 66 86 86 56 29 58 31 76 49 78 51 54 73 Sk1, Sk2, Sk3
UNNA 1:27>1 241+195 Bostad 29 2 54 56 73 74 57 59 76 78 52 23 53 24 70 41 71 42 49 65 Sk1
UNNA 1:58>1 241+198 Bostad 27 2 67 67 88 88 70 70 91 91 60 33 62 35 81 54 83 56 59 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 5:3>1 241+230 Bostad 27 2 59 60 78 79 62 63 81 82 55 28 56 29 73 46 74 47 53 71 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 3:5>1 241+238 Bostad 29 2 56 57 75 76 60 60 79 79 53 24 54 25 72 43 72 43 49 65 Sk1
UNNA 5:1>1 241+245 Bostad 27 2 64 64 85 85 67 67 88 88 58 31 59 32 78 51 80 53 54 73 Sk1, Sk2, Sk3

Nuläge, ljudnivå vid fasad
[dBA]
Ekvivalent Maximal

BV Högsta BV

Planförslaget, ljudnivå vid
fasad
[dBA]

Planförslaget år 2050 med spårnära bulleråtgärder

Uteplatser

Ljudnivå
[dBA]

MaximalEkvivalent

Ljudnivå vid fasad och inomhus
[dBA]



Fastighetsnamn Km Typ av byggnad

Fasadens
ljudreduktion
vid tågtrafik
(bedömd vid
inventering)

Antal
Våningar

Föreslagen
bullerskyddsåtgärd:
Sk1 = Spårnära
Sk2 = Uteplats
Sk3 = Fasad

Avsteg från riktvärden
efter föreslagen
bulleråtgärd Kommentar

Ekvivalent Maximal Ekv Max
BV Högsta BV Högsta BV Högsta BV Högsta Högsta

Ute Inne Ute Inne Ute Inne Ute Inne
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Uteplatser
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Ljudnivå vid fasad och inomhus
[dBA]

UNNA 5:2>1 241+269 Bostad 35 1 60 60 79 79 63 63 82 82 56 21 56 21 74 39 74 39 53 71 Sk1, Sk2
UNNA 3:7>1 241+271 Bostad 31 2 56 58 75 77 59 62 78 80 54 23 54 23 72 41 73 42 Sk1, 1)
UNNA 9:3>1 241+280 Bostad 35 2 63 64 84 84 67 67 88 88 61 26 63 28 82 47 84 49 64 84 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:4>1 241+292 Bostad 29 1 60 60 79 79 63 63 82 82 54 25 54 25 73 44 73 44 52 70 Sk1
UNNA 6:5>1 241+305 Bostad 29 2 64 64 85 85 67 68 88 88 56 27 59 30 77 48 79 50 54 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:3>1 241+319 Bostad 29 2 56 59 76 78 59 63 79 81 55 26 56 27 73 44 75 46 48 66 Sk1, Sk3 3)
UNNA 9:4>1 241+319 Bostad 29 2 61 62 80 81 64 65 83 85 60 31 63 34 79 50 82 53 58 78 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:2>1 241+326 Bostad 27 2 55 55 73 74 58 59 77 77 55 28 55 28 73 46 73 46 49 67 Sk1, Sk3 3)
UNNA 6:9>1 241+332 Bostad 29 1 65 65 86 86 68 68 89 89 58 29 58 29 78 49 78 49 55 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:8>1 241+341 Bostad 29 2 61 62 81 82 64 65 84 85 57 28 58 29 77 48 77 48 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:7>1 241+344 Bostad 36 2 56 59 75 78 59 62 78 81 55 19 57 21 73 37 75 39 54 73 Sk1, Sk2
UNNA 6:6>1 241+360 Bostad 36 1 56 56 76 76 60 60 78 78 55 19 55 19 73 37 73 37 53 71 Sk1, Sk2
UNNA 2:2>1 241+377 Bostad 29 2 66 66 87 87 69 69 90 90 59 30 61 32 79 50 82 53 51 70 Sk1, Sk3 Fasad
UNNA 6:25>1 241+402 Bostäder 29 2 55 57 74 76 58 60 77 78 54 25 57 28 72 43 75 46 53 72 Sk1, Sk2, Sk3 2), 3)
UNNA 2:3>1 241+413 Bostad 29 2 66 66 87 87 69 69 90 90 58 29 61 32 79 50 82 53 55 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UNNA 6:19>1 241+416 Bostad 29 2 61 62 81 82 63 64 83 84 55 26 57 28 74 45 77 48 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:21>1 241+421 Bostäder 33 2 54 55 73 73 57 58 75 76 54 21 55 22 72 39 73 40 43 59 Sk1
UNNA 6:18>1 241+426 Bostad 36 1 58 58 77 77 59 59 78 78 55 19 55 19 74 38 74 38 55 74 Sk1, Sk2
UNNA 6:17>1 241+435 Bostad 29 1 56 56 75 75 59 59 78 78 56 27 56 27 75 46 75 46 56 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UNNA 6:25>2 241+441 Bostäder 36 1 58 58 77 77 59 59 78 78 57 21 57 21 76 40 76 40 56 75 Sk1, Sk2
UNNA 6:21>1 241+455 Bostäder 33 2 55 56 74 74 58 59 76 77 55 22 56 23 74 41 74 41 55 74 Sk1 2)
UNNA 1:47>1 241+480 Bostad 29 2 53 53 71 71 56 56 74 74 54 25 54 25 72 43 72 43 48 64 Sk1,
VIKSÄNG 1:17>1 241+659 Bostad 27 2 53 53 71 71 56 56 74 74 55 28 55 28 74 47 74 47 40 55 Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:13>1 242+159 Bostad 29 2 51 51 69 69 55 55 73 73 55 26 55 26 73 44 73 44 52 70
HÖKA 1:8>1 242+240 Kontor 27 2 51 52 68 69 55 56 72 74 55 28 56 29 72 45 74 47 Sk3 3)
HÖKA 1:11>1 242+716 Bostad 27 2 59 60 78 78 64 64 83 84 64 37 64 37 83 56 84 57 Sk3 Fasad 1)
HÖKA 1:5>1 242+819 Bostad 27 2 50 51 68 69 54 56 73 74 54 27 56 29 73 46 74 47 54 72 Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 242+859 Bostad 27 2 53 54 71 73 58 59 77 78 58 31 59 32 77 50 78 51 59 77 Sk2, Sk3
GODEGÅRDS-HÄLLA 11:5>1 242+876 Bostad 27 2 50 50 68 68 55 55 73 73 55 28 55 28 73 46 73 46 52 71 Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:5>1 242+888 Bostad 30 2 52 52 70 70 57 57 75 76 57 27 57 27 75 45 76 46 57 75 Sk2, Sk3
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+024 Bostad 27 2 59 59 78 78 63 64 83 83 63 36 64 37 83 56 83 56 59 78 Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>1 243+060 Bostad 31 2 58 58 77 77 62 63 81 82 62 31 63 32 81 50 82 51 54 73 Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:18>2 243+782 Bostad 30 2 70 70 92 92 66 66 86 86 57 27 59 29 77 47 79 49 Sk1, Sk3 1)
GODEGÅRDS-HÄLLA 1:10>1 243+939 Bostad 27 2 72 93 71 93 Inlösen, ska rivas
GODEGÅRDS-HÄLLA 7:1>1 243+993 Bostad 30 2 50 51 67 68 53 54 70 70 50 20 50 20 66 36 66 36 Sk1
GODEGÅRDS-HÄLLA 2:12>1 244+119 Bostad 27 2 55 55 74 74 58 58 76 76 52 25 52 25 67 40 68 41 49 67 Sk1
ÄNGA 1:5>1 244+529 Bostad 27 2 49 50 66 66 53 53 70 70 52 25 52 25 69 42 70 43 52 69
UPPSALA 1:22>1 245+865 Bostad 27 2 57 58 76 77 61 61 80 80 56 29 56 29 74 47 74 47 55 73 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 1:24>1 245+964 Bostad 27 2 62 62 82 82 65 65 85 85 58 31 61 34 78 51 81 54 51 67 Sk1, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:23>1 246+098 Bostad 36 2 55 56 74 74 59 59 78 78 53 17 54 18 70 34 71 35 50 69 Sk1
UPPSALA 1:9>1 246+195 Bostad 27 2 56 58 76 77 60 61 80 81 57 30 58 31 76 49 78 51 57 76 Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:14>1 246+209 Bostad 29 2 55 56 73 74 59 59 77 78 55 26 56 27 72 43 74 45 51 68 Sk1 3)
UPPSALA 1:4>1 246+257 Bostad 29 2 59 60 80 81 62 64 83 86 60 31 63 34 82 53 85 56 58 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:12>1 246+347 Bostad 29 2 54 55 72 73 57 58 76 76 55 26 56 27 73 44 75 46 52 71 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 1:21>1 246+365 Bostad 27 2 60 62 82 84 64 67 85 89 62 35 67 40 84 57 89 62 63 84 SK1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:32>1 246+426 Bostad 27 2 58 59 79 80 61 63 82 85 59 32 62 35 81 54 84 57 Sk1, Sk3 Fasad 1)
UPPSALA 1:33>1 246+445 Bostad 31 2 54 55 73 74 57 59 76 77 56 25 58 27 75 44 76 45 52 70 Sk1
UPPSALA 1:20>1 246+466 Bostad 27 2 61 63 82 84 64 68 85 90 63 36 68 41 85 58 91 64 60 82 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:25>1 246+505 Kontor 27 2 57 58 78 79 61 63 81 84 59 32 62 35 80 53 84 57 Sk1, Sk3
UPPSALA 1:8>1 246+516 Bostad 31 2 55 56 75 76 58 60 78 79 56 25 58 27 76 45 78 47 53 73 Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:25>1 246+523 Bostad 27 2 59 61 81 83 63 66 84 88 62 35 66 39 83 56 88 61 Sk1, Sk3 Fasad 1), 4)
UPPSALA 1:25>1 246+524 Bostad 27 2 58 59 79 81 61 63 82 84 59 32 62 35 80 53 84 57 59 80 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad



Fastighetsnamn Km Typ av byggnad
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bullerskyddsåtgärd:
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UPPSALA 1:19>1 246+609 Bostad 27 2 60 60 80 80 63 65 84 85 62 35 63 36 82 55 84 57 55 74 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:17>1 246+649 Bostad 29 2 63 66 84 88 67 69 88 91 65 36 69 40 87 58 91 62 65 86 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:2>1 246+651 Bostad 27 2 60 61 80 81 63 64 83 85 61 34 63 36 81 54 84 57 59 79 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:58>1 246+685 Bostad 36 1 66 66 88 88 70 70 91 91 68 32 68 32 89 53 89 53 65 86 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:39>1 246+706 Bostad 36 1 53 53 72 72 56 56 75 75 55 19 55 19 73 37 73 37 54 73 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:36>1 246+706 Bostad 36 2 60 62 80 82 63 66 83 86 60 24 64 28 80 44 84 48 56 76 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:38>1 246+716 Bostad 29 1 53 53 71 71 57 57 75 75 56 27 56 27 73 44 73 44 56 73 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:37>1 246+719 Bostad 27 1 54 54 73 73 57 57 76 76 55 28 55 28 74 47 74 47 49 66 Sk1, Sk3 3)
UPPSALA 2:3>1 246+720 Bostad 35 2 59 63 80 84 63 67 84 87 60 25 64 29 81 46 86 51 61 82 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
UPPSALA 1:49>1 246+740 Bostad 29 1 54 54 71 71 57 57 75 75 56 27 56 27 74 45 74 45 54 72 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:51>1 246+741 Bostad 29 1 55 55 74 74 58 58 77 77 56 27 56 27 75 46 75 46 55 74 Sk1, Sk2, Sk3
UPPSALA 1:50>1 246+742 Bostad 31 1 54 54 72 72 57 57 76 76 56 25 56 25 74 43 74 43 55 73 Sk1, Sk2
UPPSALA 1:52>1 246+746 Bostad 29 1 56 56 75 75 59 59 78 78 57 28 57 28 76 47 76 47 56 75 Sk1, Sk2, Sk3 3)
UPPSALA 2:2>1 246+751 Bostad 36 2 59 62 80 83 63 65 84 86 60 24 63 27 82 46 84 48 57 77 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-HÄLLA 5:6>1 246+768 Bostad 30 1 50 50 68 68 53 53 72 72 51 21 51 21 69 39 69 39 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
UPPSALA 2:1>1 246+793 Bostad 29 2 61 64 82 86 64 67 85 87 62 33 66 37 83 54 85 56 Sk1, Sk3 Fasad 1)
GODEGÅRDS-HÄLLA 5:4>1 246+811 Bostad 30 2 50 50 68 68 53 54 72 72 51 21 51 21 69 39 69 39 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
UPPSALA 1:10>1 246+816 Bostad 29 2 59 61 80 81 62 64 83 84 61 32 62 33 81 52 82 53 56 77 Sk1, Sk2, Sk3 Fasad
GODEGÅRDS-SÖRBY 1:9>1 246+852 Bostad 30 2 50 50 68 68 53 53 71 71 51 21 51 21 69 39 69 39 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
UPPSALA 1:35>1 246+870 Bostad 31 1 55 55 74 74 58 58 77 77 58 27 58 27 76 45 76 45 Sk1 1)
UPPSALA 1:34>1 246+916 Bostad 27 2 55 56 74 74 58 59 77 77 58 31 58 31 76 49 77 50 59 77 Sk1, Sk2, Sk3 3)
HÄLLENÄS 2:1>1 246+924 Bostad 27 2 53 54 71 71 56 57 74 75 56 29 56 29 74 47 74 47 56 74 Sk1, Sk2, Sk3 3)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:2>1 246+925 Bostad 30 1 50 50 69 69 54 54 72 72 51 21 51 21 70 40 70 40 ≤ 55 ≤ 70 Sk1 5)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:3>1 246+970 Bostad 30 2 52 52 70 70 55 55 73 74 53 23 54 24 71 41 72 42 39 56 Sk1 5)
GODEGÅRDS-SÖRBY 2:1>1 246+996 Bostad 30 1 51 51 70 70 55 55 73 73 51 21 51 21 70 40 70 40 51 69 Sk1 5)
HÄLLENÄS 4:4>1 247+013 Bostad 29 2 57 58 77 78 60 61 80 80 60 31 61 32 80 51 80 51 52 70 Sk1, Sk3 3)
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.



Tabell. Antalet bostäder i olika bullerintervall för bottenvåning, hela sträckan för järnvägsplanen. 
Ljudnivå vid 
fasad, dBA, 
frifältsvärde 

Antal bostäder i ljudnivåintervall 
Nuläge Planförslaget Planförslaget med spårnära åtgärd 
Ekv Max Ekv Max Ekv Max 

51-55 47  20  49  
56-60 39  48  45  
61-65 17  37  23  
66-70 9  14  2  
71-75 - 41 2 33 - 55 
76-80  31 - 34  22 
81-85  18  35  27 
86-90  9  13  2 
>90  1  4  - 
> Ekv 55 65  101  70  
> Ekv 60 26  53  25  
> Max 70  100  119  106 

  



 



Tabell. Tabellen visar de spårnära bullerskyddsåtgärder som är förankrade i projektet och används i 
beräkningarna med bullerskyddsåtgärder. 

Bullerskyddsåtgärd, 
sida 

Start, 
 km 

Slut,  
km 

Avstånd  
Spårmitt, 
m 

Höjd 
över  
RÖK, 
m 

Kommentar 

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

Bullerskyddsvall, H. 241+100 241+460 Ca 12,5 Ca 2  
Hård skärm, H 241+100 241+460 Ca 12,5 4,5 Skärm på vall 
Bullerskyddsvall, V. 241+180 241+340 Ca 14,5 3  
Absorberande skärm, H 241+460 241+512 4,5  3,5 Ansluter mot skärm på vall i norr 
Bullerskyddsvall, V. 243+615 244+500 Ca 20 Ca 4  
Bullerskyddsvall, H 245+720 246+135 Ca 15 Ca 3,5  
Absorberande skärm, H 246+135 246+150 Ca 15 - 5 3 Anslutning mellan bef skärm och ny 

vall 
Absorberande skärm, H 246+150 246+678 Ca 5 Ca 2,5 Befintlig träskärm som förses med 

absorbent 
Absorberande  skärm, V 246+598 246+621 Ca 9 Ca 2,8 Befintlig träskärm som förses med 

absobent 
Absorberande skärm, H 246+678 246+749 Ca 12 Ca 2,7 Befintlig skärm på jordvall får 

absorbent 
Absorberande skärm, V 246+683 246+900 Ca 6-11 Ca 2,8 Befintlig träskärm som förses med 

absorbent 
Bullerskyddsvall, H 246+749 246+970 Ca 25 3,5  
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