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1. Sammanfattning 

Utarbetas i den slutgiltiga MKB:n.  
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2. Projektet 

Den studerade järnvägssträckan, Dunsjö – Jakobshyttan, utgör en del av Godsstråket genom 

Bergslagen. Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby och är 

ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt trafikerade 

järnvägslinjer. Godsstråket förbinder det nordsvenska järnvägsnätet med det sydsvenska 

och europeiska. Järnvägssträckan har en mycket omfattande godstrafik. Norr om Hallsberg 

transporteras knappt 10 miljoner ton gods per år och söder om Hallsberg transporteras 

drygt 4 miljoner ton. 

I dagsläget omleds godståg via andra banor på grund av kapacitetsbrist på godsstråket. 

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 godstransportköparen. 

Detta gör järnvägen mindre konkurrenskraftig. För att öka kapaciteten, så att det ska finnas 

plats för både dagens och morgondagens godståg, har Trafikverket successivt byggt 

dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby. I dagsläget är i stort sett hela den 46 km långa 

sträckan mellan Hallsberg-Degerön enkelspårig. Trafikverkets arbetsinriktning är att hela 

sträckan skall bli dubbelspårig. Sträckan Hallsberg – Degerön består idag av 6 stycken 

projekt som befinner sig i olika skeden, se Figur 1. 

 

Figur 1. Översikt över delsträckor mellan Hallsberg – Degerön (Bildkälla: Trafikverket). 

 

Syftet med kapacitetsförstärkningen är att uppfylla de transportpolitiska målen, möjliggöra 

fler godståglägen, utöka den regionala trafiken, god punktlighet samt förkorta 

transportsträckor och restider. Tidigare studier i förstudie och järnvägsutredning har visat 

att dubbelspår mellan Dunsjö och Jakobshyttan bör utredas vidare i järnvägsplan. 
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Aktuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB) berör sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan 

(grön markering i Figur 1). Aktuell sträcka ansluter i norr mot Stenkumla – Dunsjö där 

produktion av dubbelspårsutbyggnad pågår, samt i söder mot Jakobshyttan som nyligen är 

färdigbyggd med 4 km dubbelspår. Se Figur 2 för tidplan för de olika delsträckorna. 

Sträckan Dunsjö – Jakobshyttan ligger i Askersunds kommun, Örebro län, och är idag ett ca 

5 km långt enkelspår, som ska byggas om till dubbelspår, varav ca 2 km i ny sträckning och 

ca 3 km i befintlig sträckning. 

 

Figur 2. Tidplan för delprojekt Hallsberg – Degerön (Bildkälla: Trafikverket). 

 

2.1. Planering 

 Planläggningsprocessen 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. Processen illustreras 

i Figur 3. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 

det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, 

om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker om 

förslaget. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (BMP). Om projektet kan antas medföra BMP ska en MKB tas 

fram till väg- eller järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och 

föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de 

som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är 
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fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan 

Trafikverket påbörja byggnationen. 

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 ta del av deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in 

under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 3. Illustration över planläggningsprocessen för vägar och järnvägar (Bildkälla: Trafikverket). 

 

 Tidigare utredningar och beslut 

Järnvägssträckan Dunsjö-Jakobshyttan har ingått som en del i förstudie Hallsberg – 

Degerön. Förstudien med slutrapport blev klar 2004. Syftet med förstudien var att studera 

lokalisering och investeringsbehov för att tillgodose kapacitetsbehoven på sträckan. 

Dåvarande Banverket beslutade 2004 att en järnvägsutredning skulle tas fram för att utreda 

utbyggnad av dubbelspår vidare. I förstudien ingick flera alternativa sträckningar mellan 

Hallsberg och Åsbro. För att belysa möjligheterna till en etappvis utbyggnad skulle även ett 

enkelspårsalternativ med mötesspår i Jakobshyttan ingå. 

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2002 i samråd med Länsstyrelsen i Östergötlands län 

att utbyggnaden av sträckan Hallsberg – Degerön (där Dunsjö-Jakobshyttan ingår) antas 

medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4§ Miljöbalken. Mot bakgrund av detta har 

denna MKB-rapport tagits fram. 

Järnvägsutredningen för sträckan Hallsberg – Degerön utfördes under 2006. I 

slutrapporten 2010 beslutade Trafikverket att gå vidare med delen Åsbro – Degerön i 

järnvägsplan. I den norra delen mellan Hallsberg och Åsbro utreds fler alternativ och 

omfattas inte av beslutet. 

I beslutet angavs dessutom att utbyggnaden ska ske i etapper allteftersom den kan 

finansieras. Som en första åtgärd anläggs en mötesstation i Jakobshyttan som på sikt 

kommer att ingå i ett framtida dubbelspår. Som en andra åtgärd utförs ombyggnad av 

sträckan Stenkumla – Dunsjö. Därefter utförs återstoden mellan Dunsjö och Degerön där 

sträckan Dunsjö-Jakobshyttan utgör en etapp. 

Sträckan Dunsjö – Jakobshyttan behöver ej regeringens tillåtlighet. 

I järnvägsutredningen betonades att nedanstående aspekter ska studeras närmare i 

järnvägsplan:  
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• Skydd av grundvattenresurser 

• Utformning och lokalisering av planskilda korsningar 

• Bullerskyddande åtgärder vid bebyggelse 

 

Trafikverket har förutom ovan nämnda förstudie och järnvägsutredning utfört följande 

utredningar och inventeringar som berör sträckan Dunsjö – Jakobshyttan: 

• Banutredning Godsstråket genom Bergslagen Mötesstation vid Jakobshyttan, 1995 

(RVP 1995:1) 

• Hallsberg – Mjölby, dubbelspårsutbyggnad, förslag till etappvis utbyggnad, 1995 

• Hallsberg – Mjölby, utbyggnad till dubbelspår delsträckan Hallsberg-Jakobshyttan. 

Arkeologisk utredning etapp 1. Riksantikvarieämbetet UV Stockholm 1996:85 

• Naturinventering, utbyggnad av dubbla järnvägsspår mellan Hallsberg och Mjölby, 

1996 

• Hallsberg – Mjölby, Kapacitetsanalys (RÖP PM 1997) 

• Godsstråket genom Bergslagen delen Hallsberg – Mjölby, Dubbelspårsutbyggnad 

Övergripande gestaltningsprogram, 1997 

• Hallsberg – Mjölby, utbyggnad till dubbelspår delsträckan Mariedamm – 

Länsgränsen. Arkeologisk utredning etapp 2. Riksantikvarieämbetet UV Stockholm 

1997:28. 

• Järnvägsutredning för sträckan Mariedamm – Degerön, 1998 (RÖP PM 43/96)  

 

 Aktuell planeringssituation 

Under 2016 har arbetet med projektering och upprättande av en järnvägsplan påbörjats. 

Projekteringen innebär att järnvägslinjens utformning inom korridoren detaljstuderas. 

Järnvägsplanens huvudsyfte är att fastställa behov av markåtkomst. 

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan delas in i olika skeden. Under hösten 2016 kommer 

en samrådshandling tas fram. Detta innebär bland annat att en grovskiss över 

dubbelspårutbyggnaden mellan Dunsjö - Jakobshyttan tas fram och att konsekvenser och 

effekter av utbyggnaden samt hur de ska hanteras beskrivs. Under detta skede fortgår även 

samrådsperiod där Trafikverket samråder med länsstyrelse, kommunen, allmänheten och 

övriga som kan tänkas beröras av förslaget. Se Figur 4 för en övergripande tidplan för 

planeringen av sträckan Dunsjö – Jakobshyttan. 

 

Figur 4. Tidplan planering. 
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3. Aktuell sträcka 

Sträckan Dunsjö – Jakobshyttan ligger i Askersunds kommun, Örebro län. Den startar strax 

norr om sjön Skiren, som ligger öster om spåret och delvis omfattas av vald korridor. Detta 

för att undvika intrång i naturreservatet Runsala som ligger väster om spåret. Sedan följer 

korridoren befintligt spår genom samhället Mariedamm och vidare söderut förbi Skeppsjön, 

där korridoren breddas för att möjliggöra en kurvrätning över sjön, innan man ansluter mot 

nybyggt spår vid Jakobshyttan. Se Figur 5 för en illustration över järnvägens sträckning. 

Inom korridoren ansluter aktuell sträcka, Dunsjö – Jakobshyttan, mot delsträckan 

Stenkumla – Dunsjö i norr och Jakobshyttan i söder.  I norr pågår produktionen av 

dubbelspårsutbyggnad, och i söder vid Jakobshyttan är produktionen av fyra kilometer 

dubbelspår slutförd. Lokaliseringen och utformning av järnvägen för sträckan Dunsjö – 

Jakobshyttan anpassas och optimeras mot utbyggnad och projektering av delsträckorna i 

norr och söder. 

 

Figur 5. Illustration över valt alternativ. Gul linje visar nytt spår intill befintlig sträckning, röd linje visar ny 
järnvägssträckning, blå linje markerar bergtunnel. Avvikning från befintlig järnväg sker norr om Skeppsjön. 
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3.1. Sträckning och utformning 

Järnvägsplanen omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Godsstråket genom Bergslagen, 

delen Dunsjö – Jakobshyttan, en sträcka på cirka fem kilometer. Det nya spåret förläggs i 

huvudsak intill befintligt spår. Utmed Skiren läggs spåret öster om befintligt spår för att 

undvika intrång i Runsala naturreservat. Se Figur 6 för illustration av en järnvägssektion. 

 

Figur 6. Järnvägssektion vid Skiren. 

I höjd med sjön Skiren korsar Skirsjövägen befintlig järnväg i plan, se Figur 5 och Figur 7. 

Enligt tidigare bestämmelser och i enlighet med övergripande mål om trafiksäkerhet ska 

denna plankorsning stängas. 

 

Figur 7. Befintlig plankorsning som stängs. 

Stationen i Mariedamm lades ner 1971 och idag sker främst godstransporter genom 

Mariedamm. Vid Mariedamm går väg 599, Masugnsvägen, över befintlig järnväg på vägbro, 

se Figur 8. Det nya dubbelspåret ska anpassas efter denna. 
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Figur 8. Väg 599 passerar över järnvägen (Bildkälla: Trafikverket). 

I höjd med Skeppsjön leds spåret i ny sträckning, väster om befintligt spår för att undvika 

intrång i sjön. Nydragningen innebär djupa bergskärningar och en bergtunnel på ca 290 

meter. I söder ansluter spåren mot de utbyggda dubbelspåren i Jakobshyttan. 

 

3.2. Trafikering 

Idag (år 2017) trafikeras sträckan Dunsjö – Degerön av 42 godståg och med föreslagen 

utbyggnad kommer godstågstrafiken kunna utökas till 61 tåg per dygn till år 2050.  

Enligt prognos för 2050 kvarstår samma mängd persontågstrafik som idag (år 2017), det vill 

säga 16 persontåg per dygn. 

Utformningen av järnvägen utgår ifrån övergripande krav samt projektspecifika krav som 

utarbetats, bland annat genom tidigare fastställd AKJ (Anläggningsspecifika krav för 

järnväg) från 2014. Exempel på trafikeringskrav som beaktats vid utformningen är: 

 Järnvägssystemets delar ska dimensioneras för en kapacitet av 17 tåg per timme och 

riktning, eller ett tåg per 3,5 minut 

 Sträckan ska anpassas för 750 meter långa godståg 

 Transport av farligt gods ska vara möjligt 

 Då det nya spåret anläggs intill befintligt spår gäller enligt fastställda krav ett 

spåravstånd på sex meter 
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3.3. Geotekniska förutsättningar 

Geologin kännetecknas av en nord-sydgående isälvsavlagring som i väster gränsar mot ett 

område med morän som längst i norr är sandig. I områdets norra delar består 

isälvsavlagringarna i huvudsak av medelfast sand. Sanden har en mäktighet av fem till tio 

meter innan grövre friktionsjord följer. Inom en del områden är sanden skiktad med silt och 

det finns även små partier med tunnare torv, ofta kärrtorv. 

Längre söderut, där järnvägen passerar väster om sjön Skiren, förekommer ställvis jorddjup 

på 13 – 15 meter innan den grövre friktionsjorden kommer. 

Vid Skirens södra del, där järnvägen kommer in i Mariedamm, blir sanden något fastare 

samtidigt som dess mäktighet minskar till cirka två till sex meter. Sanden är här medelfast 

till fast. 

Området med en fastare sand med mäktighet på några meter fortsätter till Skeppsjöns norra 

delar, där järnvägssträckningen går in i ett kuperat moränlandskap väster om sjön. Här är 

jordtäcket tunt och berg i dagen förekommer på flera ställen. Moränlagret är längs med 

Skeppsjöns västra sida något mäktigare med ett par meters jorddjup och består i huvudsak 

av varvig sand med en mäktighet på fem till sex meter ovanpå fastare friktionsjord. Söder 

om Skeppsjön finns ett moränområde, som längre söderut övergår till ett torvområde. 

Torven underlagras av silt och sand varunder grövre friktionsjord följer. 

 

3.4. Byggskede 

Tågtrafiken längs godsstråket genom Bergslagen planeras vara i drift under i stort sett hela 

byggtiden. Detta ställer krav på noggrann planering av arbetsutförande och förebyggande 

säkerhetsarbete. Hänsynen till befintlig trafik är viktig för att undvika olyckstillbud och 

ineffektivt arbetsutförande. Närheten till bebyggelse och boende i Mariedamm är ännu en 

viktig aspekt att ta hänsyn till ur säkerhets- och störningssynpunkt. 

Val av arbetsmetoder under byggskedet avgör i hög grad miljöpåverkan och konsekvenser 

för berörda. 

Den totala byggtiden beräknas bli cirka tre år från att arbetena startar till trafiken kan 

kopplas in på båda spåren. Ett flertal olika arbeten kommer att utföras i området 

 

 Genomförande av byggnation 

Spårtunneln tas i första hand ut via konventionell tunneldrivning, vilket innebär borrning 

och sprängning. I anslutning till bergarbetena bedöms att det kommer anordnas en 

anläggning för krossning av bergmassor för att användas i utbyggnaden av järnvägen. 

Krossanläggningen ska placeras för att minimera antalet transporter. 

Krossanläggningen flyttas med söderifrån och uppåt mot tunneln vartefter arbetet 

fortskrider. Banken byggs i söder högre upp med krossmaterialet som behövs längst i norr 

(eftersom den största bergskärningen ligger där). Det ger möjlighet att gå tillbaka och 
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schakta av krossmaterialet när man behöver det norrut sedan. På så sätt undviks behovet av 

extra ytor för massupplag.  

Järnvägsbankens bredd anses vara tillräcklig för att inte behöva en ytterligare etableringsyta 

vid tunnelmynningen.  

 

 Rivning 

Järnvägen kommer att vara i drift under hela byggtiden. Kritiska moment är tänkta att 

utföras under inplanerade sommaruppehåll i tågtrafiken. Rivning kommer att göras av 

befintligt spår på bangården i Mariedamm samt på banvallen längs Skeppsjön som ersätts 

av tunneln. 

Vid rivning tas det järnvägsspecifika materialet om hand och återvinns eller skickas iväg för 

destruktion. 

Många järnvägsspecifika komponenter innehåller ämnen som kan vara farliga både för 

människa och miljö om de behandlas på fel sätt. Hanteringen av dessa komponenter måste 

därför ske enligt de särskilda krav som ställs på respektive produkt och ämne. 

 

 Masshantering 

Bergmassor kommer att genereras i projektet vid schakt och sprängning av bergtunnel. 

Bergmassorna har en svällfaktor på 1,5. Det innebär att 1 kubikmeter fast berg motsvarar 

cirka 1,5 kubikmeter utsprängda lösa bergmassor. Massorna från bergtunnlarna antas av 

produktionsskäl tas ut genom den södra mynningen. 

Så mycket som möjligt av uppschaktade massor ska återanvändas i projektet. Enklast att 

återföra är krossat berg som kan användas till underballast för järnväg, förstärkningslager 

till vägar samt kring och över betongtunnlarna. 

Genom att vattenbegjuta det krossade materialet minskas risken för damning. Genom att 

samla upp och återcirkulera vattnet går det också att få kontroll på eventuella kväverester 

som kan uppstå vid sprängning av bergmassorna. Innan vattnet återcirkuleras måste det 

passera ett sedimenteringssteg för att få bort finmaterialet. Vattnet kan efter erforderlig 

rening släppas till recipient. 

 

 Byggtransporter 

Under byggtiden kommer de flesta leveranser av material och transporter av massor att ske 

med lastbil. Detta kommer att medföra en ökad byggtrafik i området runt Mariedamm. 

Längst i söder finns en befintlig väg som anlades i den intilliggande etappen och som kan 

användas för byggtrafiken i samband med bergarbetena och delvis även till etableringsyta.  
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4. Alternativ 

För passagen av Skeppsjön har tre olika alternativa lösningar studerats, se Figur 9. Två av 

alternativen har passerat genom Skeppsjön och ett alternativ har varit ett landalternativ 

väster om sjön. Livscykelkostnad, klimatbelastning, intrång i sjön samt byggtid för de olika 

alternativen har jämförts. 

 

Figur 9. Alternativa sträckningar för passage vid Skeppsjön som utretts i "Utredning - Dunsjö-Jakobshyttan, 
passage av Skeppsjön". 

 

4.1. Valt alternativ 

Alternativet innebär att ett nytt dubbelspår med ny sträckning anläggs väster om befintligt 

spår och Skeppsjön, se Figur 11.  



17 
 

Järnvägen går först in i en låg bergskärning för att sedan övergå i bergtunnel och ut på en 

kort bank innan den går in i en längre bergskärning. Bergskärningar är aktuella på en 

sträcka av ca 1100 m. Tunnel är aktuellt på en sträcka av ca 295 m. Spåravståndet i den 

dubbelspåriga tunneln är 4,5 meter. På en kortare sträcka går järnvägen därefter på bank för 

att sedan anläggas i en längre bergskärning, se Figur 10 för illustration. 

 

Figur 10. Illustration – Tunnel och bergskärning väster om Skeppsjön. 

 

Figur 11. Plan visande tunnelalternativet väster om Skeppsjön. 

Alternativet innebär inget intrång i Skeppsjön men dammen på den befintliga järnvägens 

västra sida kommer påverkas genom att antingen en bank fyller ut dammen eller genom att 

en bro anläggs. Bäckar kommer att passeras i skärning vilket kan medföra att de kan behöva 

ledas om. 

Motivet för vald utformning är: 

 Intrång i Skeppsjön undviks. 

 Av de studerade alternativen för passage av Skeppsjön innebär en tunnel lägst 

kostnad ur ett livscykelperspektiv, framförallt vad gäller investeringskostnaderna.  

 Energianvändning samt koldioxidutsläpp i såväl bygg- som driftskede har beräknats 

vara lägst för tunnelalternativet i jämförelse med de andra alternativen. 

 Byggtiden beräknas till cirka ett år, vilket är två år kortare än för de andra 

alternativen.  
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 Utförandet under byggskedet bedöms mindre komplicerat än för de jämförande 

alternativen. Byggnationen sker på västra sidan vilket gör inkopplingen och 

angöring av transportvägar till och från byggarbetsplatsen mindre komplicerad. 

 

4.2. Bortvalda alternativ 

 Bro över Skeppsjön 

Alternativet tar sin början där det planerade dubbelspåret viker av från befintlig järnväg och 

stäcker sig ut i Skeppsjön. 

Alternativen där spårlinjen går över sjön karaktäriseras av en nordlig del, ett parti i 

Skeppsjön samt en sydlig del. I den nordliga delen ligger spårlinjen i nära anslutning till 

Skeppsjöns västra strand. Vid denna sektion har även ett alternativ studerats med en 

spårlinje som sträcker sig längre in mot land för att undvika att gå långt ut i Skeppsjön. 

Detta får dock som konsekvens att största tillåtna hastighet begränsas. I den sydliga delen 

viker spårlinjen av från Skeppsjöns strandlinje och genar över viken för att nå stranden igen 

vid sjöns södra strand. 

Alternativet innebär att spåren anläggs på järnvägsbro längs med och i sjön. Två olika typer 

av brokonstruktioner har studerats; balkbro i betong (Figur 12) och en balkbro i betong 

kombinerad med ett stålfackverk (Figur 13). 

 

Figur 12. Illustration - Balkbro som passage av Skeppsjön 
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Figur 13. Illustration - Balkbro i betong med stålfackverk som passage av Skeppsjön. 

Motiv för bortvald utformning: 

 Järnvägsbro innebär ett permanent intrång där sjöytan beräknas minska med 0,5 %. 

 Livscykelkostnaden bedöms bli lägre än bankalternativet men högre än för tunneln. 

 Klimatbelastningen bedöms bli högre än tunnelalternativet. 

 Produktionstiden beräknas till cirka tre år, vilket innebär en två år längre byggtid än 

för tunnelalternativet. 

 

 Bank genom Skeppsjön 

Alternativet tar sin början där det planerade dubbelspåret viker av från befintlig järnväg och 

stäcker sig ut i Skeppsjön. 

Alternativen där spårlinjen går över sjön karaktäriseras av en nordlig del, ett parti i 

Skeppsjön samt en sydlig del. I den nordliga delen ligger spårlinjen i nära anslutning till 

Skeppsjöns västra strand. Vid denna sektion har även ett alternativ studerats med en 

spårlinje som sträcker sig längre in mot land för att undvika att gå långt ut i Skeppsjön. 

Detta får dock som konsekvens att största tillåtna hastighet begränsas. I den sydliga delen 

viker spårlinjen av från Skeppsjöns strandlinje och genar över viken för att nå stranden igen 

vid sjöns södra strand, se illustration i Figur 14. 
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Figur 14. Järnvägsbank längs Skeppsjön. 

Motiv för bortvald utformning: 

 Järnvägsbank innebär ett permanent intrång där sjöytan beräknas minska med 5 %.  

 Alternativet beräknas få högst livscykelkostnader samt klimatbelastning. 

 Det finns risk för att vattencirkulationen försämras i delen mellan banken och den 

västra stranden, vilket kan innebära att den växer igen trots anläggning av en eller 

flera trummor.  

 Bankuppbyggnad kan påverka sjön genom uppgrumling av befintliga, syretärande 

ämnen, samt tillförsel av kväveföroreningar från sprängsten.  

 Alternativet bedöms kunna innebära större tidsmässiga och ekonomiska risker än 

de jämförande alternativen. Bank som kräver utskiftning av massor innebär också 

osäkerheter för liggtiden av bankens förstärkningsåtgärder. Osäkerheter finns också 

gällande mängden massor som kommer att krävas till förstärkningsåtgärderna. 

 Alternativet innebär risker då förslaget kräver sprängning av berg i nära anslutning 

till trafikerat spår. Sprängningen kan också innebära risker för de transportvägar till 

och från arbetsområdet som kommer behöva lokaliseras väster om befintligt spår. 

 Produktionstiden beräknas till cirka tre år, vilket innebär en två år längre byggtid än 

för tunnelalternativet. 
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5. Avgränsning och genomförande 

5.1. Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 

En MKB är både en arbetsprocess och ett dokument. Syftet med en MKB 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 MKB:n ges 

beslutsfattaren ett underlag som beskriver det föreslagna projektets positiva och negativa 

påverkan på miljön. 

 

5.2. MKB-arbetet 

Arbetet med MKB:n sker parallellt med projekteringen för att så långt det är möjligt anpassa 

utformning och lokalisering och för att reducera intrång samt annan miljöpåverkan. Där 

negativa miljökonsekvenser riskerar att uppstå ska MKB:n föreslå åtgärder för att undvika, 

minska eller avhjälpa dessa. Vid arbetet med MKB:n har bestämmelserna om 

miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag i miljöbalkens 6 kapitel 

tillämpats. 

MKB:n är upprättad efter Trafikverkets föreskrifter, VVFS 2010:16, Rapport "Planläggning 

av vägar och järnvägar, TRV 2012/85426" och handboken ”Miljökonsekvensbeskrivning för 

vägar och järnvägar, Trafikverkets publikation 2011:090”. Inventeringsmaterial och 

nulägesbeskrivningar som togs fram i samband med MKB för järnvägsutredningen har 

utnyttjats. Därtill har även kompletteringar och uppdateringar gjorts gällande bland annat 

natur- och kulturmiljö, markföroreningar bullerberäkningar och landskapet. 

Inarbetade åtgärder är de åtgärder som Trafikverket åtar sig att utföra i järnvägsprojektet. 

De möjliga skyddsåtgärder som redovisas i MKB-rapporten är att se som ytterligare exempel 

på hur risken för skador kan minskas. För åtgärder som kräver markåtkomst och avtal med 

markägare, utöver vägplanens område, finns inga garantier för att de kan genomföras. Av 

järnvägsplanen i sin helhet framgår vilka åtgärder som Trafikverket valt att föreslå.  

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna i det fall projektet inte genomförs 

beskrivs ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som här valts 

att spegla förhållandena vid årtalet 2050. 

MKB-processen har avgränsats till att hantera miljöaspekter som berörs av 

järnvägsutbyggnaden. Nedan beskrivs övergripande framtagandet av MKB:n. 

 I steg 1 i MKB-processen  har en kartläggning av befintligheter såsom områdesskydd 

genomförts. Vidare har kunskaper från tidigare undersökningar och inventeringar 

inhämtats. 

 Steg 2 i processen har varit att komplettera underlaget genom inventeringar och 

analyser av naturmiljön, landskapet, kulturmiljön marföroreningar, buller etc. 
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 I det sista 3:e steget har konsekvensbedömningen för de föreslagna lösningarna 

genomförts och behovet av skyddsåtgärder identifierats för att minimera eller 

kompensera negativa miljökonsekvenser. 

I MKB-arbetet har samråd med bland annat allmänhet, myndigheter och berörda 

kommuner hållits enligt bestämmelserna i miljöbalken. Detta för att informera om projektet 

och samla in synpunkter under arbetets gång, se vidare i kapitel 9, Samrådsprocessen. 

 

5.3. Avgränsning 

 Tematisk avgränsning 

Trafikverket har i samråd med Länsstyrelsen och allmänheten tagit fram förslag till 

tematiska avgränsningar i MKB:n. Övriga miljöintressen kommer att behandlas men inte i 

lika hög grad. 

De miljöaspekter som utreds och konsekvensbedöms i MKB:n, utan prioriteringsordning, 

är: 

• Landskapsbild  

• Naturmiljö  

• Vattenmiljö  

• Kulturmiljö  

• Rekreation/Friluftsliv  

• Buller/vibrationer  

• Naturresurser  

• Förorenad mark  

• Risk och säkerhet 

• Klimat 

 

Ett miljöargument för att bygga ut järnvägen är att den medför minskade utsläpp till luft om 

transporter kan styras om till järnväg istället för på väg. Järnvägstrafiken i sig alstrar endast 

små utsläpp till luft. De mest betydande utsläppen sker oftast under byggtiden av 

byggmaskiner och transportfordon. Inom planområdet finns inga nuvarande problem med 

luftkvaliteten och planerade byggarbeten kommer inte att orsaka hälsofarliga halter till 

omgivningen eller medverka till att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Påverkan på 

luftkvaliteten utreds därför inte vidare i MKB:n. 

Ljusstörningar från järnväg kan bli ett problem om det finns bostadshus som ligger så till att 

tågens ljuskäglor lyser in i husen i kurviga lägen. Bostadshusen längs denna sträcka ligger 

längs raksträckor och förväntas inte få problem med ljusstörningar. Ljusstörningar kommer 

därför inte att behandlas vidare i MKB:n. 
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Trafikverket har inte fastställt några gränsvärden för magnetiska fält. Enligt Trafikverkets 

policy om magnetfält ska försiktighetsprincipen tillämpas. Målsättningen är att 

årsmedelvärdet inte får överstiga 0,4 mikroT i utrymmen där människor stadigvarande 

vistas om det är ekonomiskt rimligt och tekniskt genomförbart. De magnetiska fälten avtar 

snabbt med avståndet från kontaktledning och räls. Redan efter 20 meter från 

kontaktledningen är magnetfältet nere i låga nivåer. Efter inlösen av bostadshus kommer 

inget bostadshus ligga inom ett avstånd av 20 meter från järnvägen. Elektromagnetiska fält 

kommer därför inte att behandlas vidare i MKB:n. 

Vägarna i närområdet är lågt trafikerade och har relativt låg hastighet. Med anledning av 

detta ingår inte vägbuller i bullerberäkningarna för järnvägen. 

 Geografisk avgränsning 

Inledningsvis utgjordes den geografiska avgränsningen av den i järnvägsutredningens 

beslutade utredningskorridoren. Under arbetsprocessens gång har den geografiska 

avgränsningen begränsats till järnvägsplanens gränser. I den södra delen kommer 

föreslagen järnvägssträckning gå strax utanför utredningskorridoren, vilket beskrivs i 

planbeskrivningen. Orsaken är att järnvägssträckningen nu passerar Skeppsjön på dess 

västra sida istället för över på bro eller bank vilket initialt var planerade alternativ. 

Alternativet innebär ett avsteg från korridoren men bedöms vara så pass fördelaktigt i 

jämförelse med de andra alternativen att det motiverar ett avsteg. En av de begränsningar 

som gjorts av järnvägsplanens gränser är på grund av Runsala naturreservat som är beläget 
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väster om befintligt enkelspår strax norr om Mariedamm, se 

 

Figur 16. I samråd med Länsstyrelsen i Örebro län anpassas projektet så att det inte görs 

några fysiska intrång i naturreservatet.  

Vissa miljöaspekter kan påverkas i ett större område, det vill säga att de har ett större 

influensområde, och har då studerats i ett bredare geografiskt område. Exempelvis gäller 

detta bullerutbredning, påverkan på vattenförekomster, samt påverkan på landskapet. 

 Tidsmässig avgränsning 

Byggstarten för utbyggnad till dubbelspår är planerad till år 2020 med reservation för 

tilldelning av ekonomiska medel och om projektet får de tillstånd som krävs. Byggtiden är 

beräknad till cirka tre år. Valt prognosår för trafiken längs järnvägen är 2050 och detta år 

bedöms de huvudsakliga miljökonsekvenserna av projektet ha uppstått. 

 

5.4. Bedömningsmetodik 

Bedömningsgrunder utgörs av lagkrav, vedertagna normer och riktvärden etc. Exempel på 

bedömningsgrunder som använts är miljökvalitetsnormer, de nationella 
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miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt skyddsvärda områden 

enligt miljöbalkens och kulturminneslagens bestämmelser. Det finns dessutom regionala 

och lokala värden, riktvärden och skyddszoner för olika miljöaspekter som också utgör 

bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna har fungerat som stöd vid identifiering, 

kartläggning, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenserna. 
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I MKB-sammanhang används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och miljöåtgärder: 

• Påverkan är det intrång som verksamheten orsakar, exempelvis en utbyggd väg 

som möjliggör ökad trafik. 

• Effekt är den förändring av miljökvaliteten som uppkommer till följd av denna 

påverkan, exempelvis barriäreffekt, buller med mera. 

• Konsekvens är en värdering av effekten med hänsyn till värdet 

• Miljöåtgärd föreslås för att undvika eller minimera negativa konsekvenser. 

 

Nuläget används som huvudsaklig bedömningsreferens för miljökonsekvenser av den 

föreslagna utbyggnaden. 

Metoden för konsekvensbedömning som har använts i detta projekt utgår ifrån en graf där 

den ena axeln anger skala för värde/känslighet och den andra påverkan/effekt. Området i 

grafen utgör en matris där konsekvensen redovisas. Se Figur 15. 

Varje miljöaspekt har utifrån metoden beskrivits och bedömts gällande förutsättningar och 

värden, påverkan och effekter samt konsekvenser. Miljökonsekvenserna för 

utbyggnadsalternativet görs för en situation med inarbetade miljöåtgärder. I de fall det finns 

förslag på ytterligare möjliga miljöåtgärder redovisas även dessa, men de inbegrips inte i 

konsekvensbedömningen. 

Specifika bedömningsgrunder för varje aspekt redovisas i respektive delkapitel i kapitel 8. 

 Bedömningsmatris 

Vid konsekvensbedömning ska både det aktuella intressets värde och de förväntade 

effekternas omfattning beaktas. Matrisen (Figur 15) ger en förenklad beskrivning av 

metodiken bakom dessa bedömningar. Matrisen medför en tregradig skala (stor, måttlig och 

liten negativ konsekvens). Därutöver kan konsekvenserna vara positiva. De positiva 

konsekvenserna graderas vanligtvis inte. Den tregradiga skalan gör att varje steg får ett stort 

omfång och att mindre skillnader därmed inte alltid framgår. 
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Figur 15. Bedömningsmatris. 

Bedömningsgrunderna för att värdera miljöeffekten, det vill säga konsekvensbedömningen, 

skiljer sig åt mellan de olika miljöaspekterna. Betydelsen av effekterna värderas bland annat 

med hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande 

miljökvalitetsnormer. För de olika värdena är områdets specifika kvaliteter, särart och 

eventuellt lagstadgat skydd viktigt vid bedömning av miljökonsekvenserna. Effekternas 

utbredning och varaktighet har också betydelse för projektets miljökonsekvenser. Projektets 

inverkan på miljökvalitetsmålen, både nationella och lokala, ligger också till grund för 

konsekvensbedömningarna. 
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6. Mål och regelverk 

6.1. Lagar och förordningar 

Lagen om byggande av Järnväg 

Planeringen av ny järnväg och åtgärder på befintligt järnvägssystem följer en 

planläggningsprocess som regleras av Lagen om byggande av järnväg. 

Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om byggande av järnväg ska 

miljöbalken tillämpas. Hänsyn ska tas till både enskilda intressen och allmänna intressen 

såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas. 

Järnvägen ska få ett sådant läge och utförande att ändamålet vinns med minsta intrång och 

olägenhet utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till 

natur- och kulturvärden. 

Miljöbalken 

Miljöbalken innehåller övergripande mål och allmänna hänsynsregler som alltid ska 

tillämpas, 1–2 kapitlet. I hänsynsreglerna i kapitel 2, som har till avsikt att bidra till en 

hållbar utveckling, ställs bland annat krav på: 

• tillräcklig kunskap om hälsa och miljö 

• att bästa tillgängliga teknik och nödvändiga skyddsåtgärder ska användas 

• lämplig lokalisering 

• hushållning genom återanvändning eller återvinning 

• val av skonsammaste produkt om alternativ finns. 

 

I kapitel 3 ges de grundläggande bestämmelserna som visar vilka allmänna intressen som 

har särskilt stor betydelse för samhällsutvecklingen, som till exempel riksintressen för 

naturvård, kulturvård och friluftsliv. Där flera riksintressen förekommer, ska en avvägning 

göras mellan dem. 

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Vidare 

ska miljöbalken enligt dess första kapitel tillämpas så att: 

• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 

• den biologiska mångfalden bevaras 

• mark och vatten med mera används så att en långsiktigt god hushållning tryggas 

• återanvändning och återvinning främjas så att ett kretslopp uppnås. 
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Miljöbalkens 11:e kapitel innehåller bestämmelser om vattenverksamheter. Bortledning av 

grundvatten, fyllning/schaktning i vattenområde samt byte/nyanläggande av trummor är 

vattenverksamheter inom aktuellt projekt. 

Kulturmiljölagen 

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga 

delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 

byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. 

 Miljökvalitetsnormer 

Enligt Miljöbalken 5 kap. 1§ får regeringen meddela föreskrifter, Miljökvalitetsnormer 

(MKN).  MKN är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. 

Normer finns beslutade för såväl vatten- som luftmiljöer och avser olika kemiska, fysiska 

och biologiska parametrar. Kommuner och myndigheter är ansvariga för att 

miljökvalitetsnormer följs och att, inom sina respektive ansvarsområden, vidta de åtgärder 

som behöver göras enligt fastställda åtgärdsprogram. 

Luftkvalitet 

Förordningen om utomhusluft (SFS 2001:527) omfattar kvävedioxid, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. För samtliga ämnen utom bensen och ozon ska 
normerna redan vara uppfyllda. För ämnena arsenik, kadmium, nickel och benso(a)pyren 
samt för mycket fina partiklar trädde normerna i kraft 11 december 2007. 

Vattenkvalitet 

Förordningen 2004:660 om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat 
att kvalitetskrav ska fastställas i form av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Syftet med 
normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att allt vatten ska uppnå en 
bestämd miljökvalitet. Det är vattenmyndigheten som fastställer miljökvalitetsnormer för 
sina vatten. Skeppsjön är en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vattenmiljö.  
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6.2. Riksintressen och formella skydd 

 

Figur 16. Riksintressen och områdesskydd. 

Riksintresseområden 

Områden av riksintresse (miljöbalken 4 kap.) är sådana mark- och vattenområden som är så 

viktiga ur allmänt intresse för vårt lands utveckling att de ska skyddas mot ändrad 

användning som kan skada intresset. På sträckan finns ett utpekat riksintresse, riksintresse 
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för kommunikation. Detta riksintresse utgörs av järnvägen (

 

Figur 16). 

Naturreservat 

Naturreservat upprättas i enligt med 7 kap 4-8 §§ miljöbalken. Ett naturreservats syfte är att 

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 

av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa 

värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 

naturreservat. 



32 

 

På sträckan finns ett utpekat naturreservat, Runsala naturreservat (

 

Figur 16). Syftet med området är att bevara naturskogen och andra ingående naturtyper, 

samt landskapets orörda karaktär och låta det utvecklas huvudsakligen genom fri 

utveckling. 

Strandskydd 

Strandskyddsbestämmelserna regleras i 7 kap 13-18 §§ miljöbalken. Strandskyddets syfte är 

att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på 

land och i vatten för djur- och växtliv. 

För byggande av järnväg enligt fastställd järnvägsplan finns ett generellt undantag från 

strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken, vilket gäller för detta projekt. Separat 

ansökan om dispens krävs därför inte men eventuell påverkan inom strandskyddat område 

ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. Järnvägen korsar 6 mindre vattendrag inom 

projektområdet och även sjöarna Skiren och Skeppsjön passeras av järnvägen inom 

strandskyddat område (d.v.s. 100 meter från strandlinjen). Inom Örebro län har 

strandskyddet upphävts för små vattendrag som markeras med enkelstreck på 

Lantmäteriets fastighetskarta, med undantag för om särskilda naturvärden förekommer. 
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Inom projektområdet mellan Dunsjö och Jakobshyttan utgörs samtliga vattendrag av 

mindre vattendrag där strandskyddet är upphävt. Båda sjöarna är redan idag påverkade av 

närheten till järnvägen och förutsättningarna kommer inte att försämras av 

järnvägsutbyggnaden. 

Vattenskyddsområden 

Vattenskyddsområden inrättas med stöd av 7:e kapitlet i miljöbalken. Inom 

vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas för 

vattentäkt under ett flergenerationsperspektiv. 

Vattenskyddsområdet är beläget i södra delarna av Hallsbergsåsen vid Mariedamm (se 

 

Figur 16) och ligger som närmast cirka 130 meter från befintlig järnväg. Grundvattenflödet 

är riktat från norr till söder. Området är beläget under högsta kustlinjen och terrängens 

lågområden förväntas vara utfyllda med finsediment. Vattenskyddsområdet är 0,5 km2 stort 

och bildades 1997 för att skydda grundvattentäkten inom området. Vattentäkten försörjer 

170 personer och har en uttagsmängd på cirka 23 m3 per dygn.  

Vattenskyddsområdet består av villabebyggelse, tallhed samt ett mindre område uppodlad 

åkermark. Allmän väg Mariedamm – Rönneshyttan går genom området. 
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Fornlämningar 

Fornlämningar skyddas genom bestämmelserna i kulturmiljölagen (KML) och får inte 

skadas. I lagen anges vad som är en fast fornlämning, vilken utbredning en sådan har och 

hur tillståndsprövningen går till. Aktuella fornlämningar beskrivs i avsnitt 8.2.1. 
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6.3. Kommunala planer 

I Mariedamm är marken öster om järnvägen detaljplanelagd (18-LER-1075). Delen som 

berörs sträcker sig från nuvarande järnvägsövergång vid före detta stationsområdet till 

viadukten i söder. Den förutsätts inte påverka järnvägsplanen. 

I Askersund kommuns översiktsplan från 2016 finns dubbelspårutbyggnaden på 

Godsstråket med som en förutsättning för såväl regional utveckling av godstransporter men 

även för persontransporter. Järnvägsplanen och översiktsplanen påverkar i övrigt inte 

varandra längs med sträckan Dunsjö – Jakobshyttan. 

 

6.4. Nationella mål 

 De transportpolitiska målen 

Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt proposition 

2008/09:93. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet stöds av två delmål: Funktionsmål 

och Hänsynsmål. 

Funktionsmål – Tillgänglighet 

"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns behov." 

För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet bör följande preciseringar gälla: 

• Att möjliggöra fler och tätare tågtransporter på Godsstråket genom Bergslagen så 

att transportsystemet görs mer tillgängligt för medborgarna och näringslivet i 

regionen. 

• God punktlighet för tågtrafiken längs Godsstråket vilket medför att 

förutsättningarna för en god framtida hållbar samhällsutveckling skapas då fler 

använder tåg som färdmedel. 

• Kortare transportvägar och restider för både godstrafiken och persontrafiken. 

Förbättrade kommunikationer ökar tillgängligheten i regionen. 

 

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa 

"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen dödas 

eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa." 

För att uppfylla hänsynsmålet bör följande preciseringar gälla: 

• Att minska transportsystemets miljöbelastning. Många transporter sker idag på ett 

sätt som skadar miljön. Om den globala miljöbelastningen ska kunna minska, 

måste utsläppen till atmosfären minskas jämfört med idag. Den 

transportefterfrågan som finns på Godsstråket genom Bergslagen, delen Dunsjö-

Jakobshyttan, bör tillgodoses på ett långsiktigt hållbart sätt. 
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• Skapa ett säkrare transportsystem på Godsstråket genom Bergslagen, delen Dunsjö 

– Jakobshyttan. Ingen ska riskera att dödas eller allvarligt skadas. 

 

 De nationella miljökvalitetsmålen 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som måste uppnås för att en hållbar 

utveckling skall vara möjlig. Miljömålen behandlas i kapitel 8, Effekter och konsekvenser. 

Miljökvalitetsmål har beslutats av riksdagen och gäller för hela Sverige. Miljömålen ska 

främja en hållbar samhällsutveckling. En hållbar samhällsutveckling innebär att nuvarande 

och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, 

ekonomiska och ekologiska aspekter. 

De miljökvalitetsmålen som bedöms vara relevanta i detta projekt är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande skogar 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

 Regionala miljömål 

Örebro län har utifrån de nationella miljökvalitetsmålen upprättat regionala 

miljökvalitetsmål (Miljömål för Örebro län 2015-2020). 

Trenden i Örebro läns klimat- och miljöarbete är positivt för endast två miljömål, Bara 

naturlig försurning och Myllrande våtmarker, neutral för fyra och negativ för tre. Tre mål 

bedöms inte på länsnivå. För två miljömål, Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet, är 

utvecklingen oklar eftersom tillräckliga underlag saknas. Bristen på kunskap är också 

särskilt stor inom kulturmiljöområdet och om hur den biologiska mångfalden utvecklas 

(Länsstyrelsen Örebro län 2016). 

 

6.5. Projektmål 

De övergripande projektmålen för projektet Hallsberg – Degerön är att möjliggöra: 

• Ökad kapacitet för godståg och möjlighet att utöka persontrafiken.  

• God punktlighet för såväl gods- som persontåg. 

• Förbättrad säkerhet längs med sträckan. 
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6.6. Klimatanpassning 

Hösten 2007 presenterade regeringen sin klimat- och sårbarhetsutredning (SOU 2007:60) 

och fastställde nödvändigheten av att påbörja anpassningen till de klimatförändringar som 

sker. Utredningen säger att den fysiska planeringen bör anpassas efter de framtida riskerna 

och innehåller också en lista med åtgärder och förslag på hur sårbarheten för 

översvämningar, ras, skred och erosion kan minskas. Bland annat sägs att ”Anpassningar av 

transportinfrastrukturen till ett förändrat klimat bör ingå i de transportpolitiska målen. 

Medel till klimatanpassning av transportinfrastrukturen bör avsättas. Riskerna, framförallt i 

väg- och järnvägsnäten, bör kartläggas och åtgärder genomföras". 

I samband med vägprojekt och vid beräkningar av kapacitet för trummor måste hänsyn tas 

till framtida nederbörd och avrinning så att kapaciteten dimensioneras för att kunna möta 

de framtida behoven. Klimatförändringarna gör att de kortvariga häftiga regnen kan komma 

att medföra högre risk för översvämningar i anslutning till vägtrummor. Val av 

trumdimensioner ska göras efter kompensation för klimatförändringarna. 
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7. Nollalternativet 

7.1. Projektets nollalternativ 

Nollalternativet innebär att befintligt spår förblir oförändrat. Järnvägen kommer även 

fortsättningsvis att utgöras av enkelspår. Längs sträckan finns en plankorsning i 

Mariedamm som kommer att behållas. Endast normala drift- och underhållsåtgärder 

kommer att utföras. Inga kända samhällsförändringar förväntas som kan komma att 

påverka järnvägen och dess trafikering. 
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8. Effekter och konsekvenser 

8.1. Landskapet 

 Förutsättningar och värden 

Utredningsområdet mellan Dunsjö och Jakobshyttan utmärks av relativt kuperad och 

sönderbruten sprickdalsterräng. Till landskapets storformer hör förkastningsbranten i nord-

sydlig riktning direkt väster om Mariedamm. Här är höjdskillnaderna markanta och varierar 

mellan 130 och 170 m ö h. Till storformerna hör också den rullstensås som sträcker sig öster 

om järnvägen, från Dunsjö vidare söder om Skeppsjön i ett nord-sydligt stråk, och som är en 

del av Hallsbergsåsen. Dominerande dalstråk och sjösystem ansluter till samma riktning. 

Figur 17. Indelning av karaktärsområden i landskapet kring Dunsjö-Jakobshyttan. 

Landskapet mellan Dunsjö och Jakobshyttan med omgivningar uppvisar delvis skiftande 

karaktär. Centralt återfinns ett böljande odlingslandskap omgivet av stora skogsområden. 

De kringliggande skogarna skiljer sig dock åt, till stor del beroende på helt skilda naturgivna 

förutsättningar. I öster breder skogen ut sig över ett relativt flackt landskap tillsammans 

med stora myrkomplex, medan skogen i väster höjer sig över omgivningen ovanpå 

Mariedammsförkastningen. Detta har medfört en uppdelning av området i tre olika 

karaktärsområden som visas i Figur 17. 
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1. Dunsjö - Mariedamm - S Björnfall: 

Karaktärsområde 1 har bedömts som mycket känsligt för förändringar. Området rymmer 

dels Mariedamms samhälle med äldre villabebyggelse, delar av Mariedamms gamla 

herrgård samt flera äldre byggnader kopplade till järnvägen, och dels ett formrikt, 

mosaikartat och böljande odlingslandskap med ålderdomlig jordbruksbebyggelse och 

småskaligt vägnät. Landskapets skala har svårt att bära storskaliga och moderna inslag som 

kan innebära en alltför stor kontrast till det småskaliga och ålderdomliga uttrycket. 

Mariedamms herrgård ligger i karaktärsområdets södra del. Det är en bruksherrgård som 

anlades på 1700-talet. Bebyggelsen i herrgårdsmiljön utgörs idag endast av en 

flygelbyggnad, till vilken en allékantad uppfartsväg leder. Till herrgården hörde även en 

trädgård och en engelsk park, nu igenvuxna. Järnvägen har senare kluvit herrgårdens tomt 

så att ägorna samt rester av parken ligger på olika sidor om järnvägen. 

2. Runsala - Stegehäll – Kämpelandet: 

Karaktärsområde 2 har bedömts som känsligt för förändringar. Även här dominerar skogen 

som främst består av produktionsskog. Här finns dock ett större inslag av småskaliga 

odlingslandskap, lövskog, ädellövträd och flertalet spår från tidigare bergsbruk i form av 

bland annat gruvhål, hyttlämningar och en välbevarad masugn. 

I karaktärsområdets norra del ligger naturreservatet Runsala. Förkastningen reser sig som 

en skarpt markerad bergsbunden brant väster om järnvägen. Lövskogen i sluttningarna är 

mosaikartad. Flera av askarna i reservatet bär spår av hamling vilket indikerar att området 

tidigare används som löväng. 

Längre söderut ligger Trehörnings masugn som utgör en viktig målpunkt. Trehörnings 

masugn är den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av få hyttor av denna 

typ som finns bevarade i Sverige. Vandringsleden Mariedammsleden passerar masugnen 

och sträcker sig västerut längs med sjön Trehörningen och passerar flera gruvområden i 

östra delen av riksintresseområdet Vena gruvfält på sin väg upp mot Runsala naturreservat. 

De södra delarna av karaktärområdet präglas till stora delar av storskaligt skogsbruk. 

Området är kuperat och svårtillgängligt. Den gamla landsvägen slingrar sig fram i 

landskapet och har en viss potential för friluftslivet. 

Väster om Skeppsjön finns det flera partier med värdefull lövskog och ädellövskog, här finns 

också ett komplext fornlämningsområde med flera olika typer av lämningar som återknyter 

till bergsbruket och det småskaliga jordbruket. Sammantaget återspeglar området 

bebyggelseexpansioner med småskaligt jordbruk och tidigt järnbruk från olika tider. Miljön 

är representativ för den historiska utvecklingen i området och har ett vetenskapligt värde. 

3. Fläskakärret - Björnfallsmossen - Blackfärdsmossen – Jakobshyttan: 

Karaktärsområde 3 har bedömts som mindre känsligt för förändringar. Generellt sett är 

större skogsområden med produktionsskog tåliga för nya inslag. Skogen kan ofta skymma 

storskaliga förändringar eftersom utblickarna begränsas av träden. I karaktärsområdet finns 

dock även flera sjöar som erbjuder vyer över vatten samt stora arealer med 

torvbrytningsområden med bitvis vidsträckta utblickar. 

Områdets ödsliga karaktär med begränsad bebyggelse och fåtalet vägar, men med tydliga 

spår av mänsklig verksamhet i form av skogsbruk och storskalig torvbrytning gör det relativt 
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tåligt. Dock kan karaktärsområdet vara känsligt för ingrepp som stör hydrologin ytterligare i 

de många våtmarkerna och trots den mänskliga påverkan som området utsatts för under 

lång tid kan upplevelsen av ödslighet vara en nyckelkaraktär som bör beaktas. Sjöar och 

orörda myrar samt eventuell gammal skog är känsliga för ingrepp. 

Skeppsjön dominerar karaktärsområdet och bedöms utgöra ett värdefullt landskapsrum. 

Tillgängligheten till sjön är dock starkt begränsad idag. Vid sjöns nordvästra sida ungefär en 

kilometer söder om samhället Mariedamm ligger en idrottsplats som funnits där åtminstone 

sedan 1950-talet. Idrottsplatsen har ingen äldre bevarad bebyggelse eller andra 

kulturhistoriska uttryck som värderas högt i sig, men har ett kulturhistoriskt värde i sin 

egenskap av samhällets idrottsplats. 

 Effekter och konsekvenser 

Beskrivningarna är baserade på utförda fältinventeringar och kartstudier där även flygfoton 

har använts. Tolkningar av insamlat material ligger sedan till grund för den vidare 

identifiering och analys av områdena som utförts. 

Landskapsbilden värderas utifrån landskapets känslighet och föreslagen anläggnings 

exponering i detta landskap. Bedömningen relaterar inte till någon nationellt vedertagen 

skala. Bedömningsskalan är relativ. 

 

Stor negativ konsekvens Områdets landskapsbild försämras i stor omfattning. Föreslagen 

åtgärd står i betydande kontrast till områdets karaktär och 

identitet. Rumslighet, utblickar, viktiga strukturer och stråk i 

landskapet, visuella kvaliteter och samband som bygger upp 

landskapet försvinner eller förstörs. 

Måttlig negativ konsekvens Områdets landskapsbild försämras i måttlig omfattning. 

Rumslighet och utblickar, viktiga strukturer och stråk i 

landskapet, visuella kvaliteter och samband som bygger upp 

landskapet försvagas betydligt. 

Liten negativ konsekvens Områdets landskapsbild försämras marginellt i omfattning. 

Rumslighet och utblickar, viktiga strukturer och stråk i 

landskapet, visuella kvaliteter och samband som bygger upp 

landskapet försvagas marginellt. 

Ingen konsekvens Områdets landskapsbild bibehålls. Rumslighet och utblickar, 

viktiga strukturer och stråk i landskapet, visuella kvaliteter och 

samband som bygger upp landskapet förblir oförändrade. 

Positiv konsekvens Områdets landskapsbild förstärks. Rumslighet och utblickar, 

viktiga strukturer och stråk i landskapet, visuella kvaliteter och 

samband som bygger upp landskapet förstärks. 

 

Bedömningen är preliminär. Då järnvägen längs den norra delen av sträckan följer 

befintlig bana kommer den nya anläggningen att ligga i samma nivå. Detta medför att 

exponeringen i landskapet inte blir påtaglig. Järnvägens slänter som idag till viss del är 

vegetationsklädda och smälter väl in i dess omgivning kommer att ersättas av 

makadamkross, med betydligt gråare framtoning.  
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I den södra delen går järnvägen i ny sträckning väster om Skeppsjön. Sträckningen kommer 

till största delen gå i bergskärning och på en sträcka av ca 290 meter i bergtunnel. Den nya 

sträckningen kommer dölja järnvägen fån Skeppsjöns omgivningar och därmed minska 

järnvägens visuella påverkan på landskapet. 

I Mariedamm stängs befintlig övergång över järnvägen. Det tillsammans med eventuella 

bullerskydd i Mariedamm skapar en barriär som påverkar landskapsrummet. En 

bullerskärm  kommer bryta den visuellt värdefulla och historiska kopplingen mellan 

samhället och järnvägen. Med en genomtänkt gestaltning kan en bullerskärms konsekvenser 

minskas och skapa en rumslighet. 

Befintlig trädridå mellan järnvägen och sjön Skiren lämnas intakt vilket medför att 

järnvägens visuella påverkan på samhället döljs även fortsättningsvis . 

I Mariedamm  finns risk för en måttlig negativ konsekvens för landskapsbilden om 

bullerskydd anläggs. I den södra delen där järnvägen går i skärning/bergtunnel bedöms 

ingen konsekvens till liten negativ konsekvens kunna uppstå. Generellt för hela sträckningen 

bedöms den negativa konsekvensen på landskapet vara liten. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.2. Kulturmiljö 

 Förutsättningar och värden 

Tre aspekter har varit särskilt präglande i framväxten av dagens landskap: Bergsbruket och 

senare skogsbruket, det småskaliga jordbruket och järnvägen. 

Bergsbruket 

Lerbäcks bergslag finns skriftligt belagt som ett organiserat bergslag sedan år 1637. 

Bergshanteringen i området har dock pågått åtminstone sedan medeltid, och de äldsta 

kända privilegierna för bergsmännen i Lerbäcks socken utfärdades år 1340. Lerbäcks och 

Hammars socknar med det omfattande Vena gruvfält var kärnområdet i Lerbäcks bergslag. 

Vena gruvfält omfattar ett mycket stort antal gruvområden med gruvhål och slagghögar, 

samt lämningar efter ett flertal hyttor. Gruvfälten nådde sin storhetstid under det tidiga 

1800-talet genom en omfattande brytning av kobolt. Under denna tid sysselsatte 

gruvverksamheten ca 860 personer, och hade en stor betydelse för hela Lerbäcks bergslag. 

Bergshanteringen i Lerbäcks bergslag var relativt småskalig fram till 1600-talet då flera 

masugnar uppfördes. Nu uppfördes bland annat Trehörnings masugn, strax väster om 

utredningsområdet, och Dammens hytta i närheten av nuvarande Mariedamm. Båda 

hyttorna uppfördes av bergsmän men köptes under de kommande decennierna upp av Louis 

de Geer som etablerade sig som en betydande aktör i området under mitten av 1600-talet. 

Den de Geerska brukssfären omfattade bland annat Godegårds bruksherrgård, Mariedamms 

bruksherrgård, Trehörnings masugn och Skyllbergs bruk.  

Från 1770-talet togs den de Geerska brukssfären, med bland annat Mariedamms herrgård 

och Skyllsbergs bruk med tillhörande gruv- och hyttområden, över av familjen Grill som 

disponerade bergshanteringen i området fram till slutet av 1800-talet. Dammens hytta revs 

år 1870 i samband med byggandet av järnvägen. Trehörnings masugn var verksam fram till 

1889, och utgör idag den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län. Mariedamms 

herrgård med tillhörande trädgårdsanläggning samt resterna efter dess engelska park och 

Grillska gravkoret utgör viktiga komponenter i förståelsen av områdets järnhantering och 

den brukssfär som byggdes upp av ägarna till herrgården. 

Skogsbruket 

Skogen var en viktig resurs för bergshanteringen, och stora mängder ved behövdes till 

kolningen. Ett mycket stort antal kolbottnar i hela området vittnar om den intensiva 

kolningen. De dateringar som utförts i genomförda arkeologiska utredningar visar att 

kolbottnarna i området härrör från hela perioden mellan sent 1600-tal till 1900-tal, med en 

stark koncentration till 1700- och 1800-talen. Genom flera stora skogsförvärv blev 

Skyllbergs bruk en allt större skogsägare i Lerbäcks bergslag, och företaget etablerade ett 

sågverk i Rönneshyttan. Lämningar efter järnframställning i form av kolbottnar, liksom 

skogsvaktarboställen och torp är uttryck för utvecklingen av skogens betydelse i området 

från 1600-tal fram till dagens rationaliserade skogsbruk. 

Jordbruket 

Den stora majoriteten av gårdarna inom området har utgjorts av så kallade 

bergsmanshemman. Dessa gårdar utgjordes fram till 1859 av hemman där brukaren var 

delägare i ett bergslag. Jorden var skattebefriad mot att ägaren skötte sin skyldighet att 

upprätthålla tackjärnstillverkning. I skogsbygderna utgjorde jordbruket ett komplement till 

bergshanteringen, och åkerarealen var relativt begränsad. Boskapshållning var en viktig del 
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av jordbruket då boskapen användes som dragare inom bergshanteringen, bland annat för 

att frakta malm, kol och järn. 

Järnvägen 

Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg öppnades för allmän trafik år 1873. Mariedamm utgjorde 

den enda stationen inom aktuellt utredningsområde för denna sträcka, och tack vare 

järnvägen utvecklades platsen till ett järnvägssamhälle med flera centrala funktioner för 

trakten.  Mariedamm är den miljö som tydligast inom utredningsområdet återspeglar 

Hallsberg-Motala-Mjölby järnvägs påverkan på landskapet. Detta uttrycks dels genom 

stationsmiljön och de byggnader och lämningar som är direkt kopplade till densamma, dels 

genom samhället Mariedamm med dess planstruktur och bebyggelsemiljöer. Trots att 

stationshuset är rivet finns många komponenter av järnvägsmiljön kvar. Hela stationsmiljön 

och den bebyggda miljön kring Mariedamm bedöms ha ett mycket högt värde för 

kulturmiljön. 

 Effekter och konsekvenser 

Inom ramen för järnvägsutredningen mellan Hallsberg och Degerön utfördes en 

kulturmiljöanalys av Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV), vilken 

ligger som underlag till järnvägsplan. Inom ramen för framtagandet av järnvägsplanen har 

en kulturarvsanalys gjorts för aktuell del, Dunsjö – Jakobshyttan. 

Bedömningarna av konsekvenser grundas på en anpassad skala för projektet enligt nedan.  

Stor negativ konsekvens Uppstår när ett direkt intrång sker i en kulturmiljös 

värdekärna eller när samband och strukturer bryts eller 

fragmenteras. Kulturmiljöns upplevelsemässiga, 

pedagogiska och/eller vetenskapliga värden går förlorade. 

Måttlig negativ konsekvens Uppstår när ett indirekt eller mindre intrång sker i en 

kulturmiljös värdekärna eller när samband och strukturer 

fragmenteras. Kulturmiljöns upplevelsemässiga, 

pedagogiska och/eller vetenskapliga värden går delvis 

förlorade. 

Liten negativ konsekvens Uppstår när ett marginellt intrång sker i en kulturmiljös 

perifera delar. Historiska samband och strukturer eller den 

historiska läsbarheten påverkas i liten omfattning. 

Ingen konsekvens Uppstår när en miljö, samband eller struktur inte påverkas. 

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller 

vetenskapliga värden blir oförändrade. 

Positiv konsekvens Uppstår när en miljö, samband eller strukturer utvecklas och 

förstärks något. Kulturmiljöns upplevelsemässiga, 

pedagogiska och/eller vetenskapliga värden tydliggörs. 

 

Bedömningen är preliminär. Utbyggnaden av järnvägen medför påverkan på det 

kulturhistoriska värde som stationsområdet utgör. Kopplingen mellan samhället och 

stationsområdet och den historiska förståelsen riskerar att försvagas av bullerreducerande 

åtgärder i form av bullerskyddsskärmar. 
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Utbyggnaden riskerar även påverka fornminnen och miljöer som är av värde för 

kulturmiljön. I den slutliga MKB:n kommer fornminnen listas i en tabell där det framgår på 

vilket sätt de berörs. 

För stationsmiljön bedöms en måttlig negativ konsekvens uppstå och för övriga delar en 

liten negativ konsekvens. Sett utifrån hela sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan 

bedöms en liten konsekvens uppstå för kulturmiljön. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.3. Naturmiljö 

 Förutsättningar 

I området förekommer borealskog med blandskog, aspskog, bäckdal och hassellund, ängs- 

och betesmark samt ädellövskog. De flesta delområden i området har påtagliga, men inte 

höga naturvärden.  

Mellan järnvägen och sjön Skiren finns en trädbård som bildar en lövbarriär och skärmar av 

järnvägen från sjön. Denna är viktig att bevara för att bevara goda livsvillkor för djur och 

växter. 

Det finns en relativt stor mängd ängs- och betesmark i den norra delen av Godsstråket men 

sambanden mellan andra ängs- och betesmarker är relativt svaga. Öster om Godsstråket 

ligger ett viktigt våtmarksområde och järnvägen utgör en viss barriär för spridning av 

våtmarksarter västerut. 

I landskapet kring Dunsjö – Jakobshyttan förekommer tämligen rikligt med vattenmiljöer 

och fuktiga miljöer som har potential att hysa groddjur. En groddjursanalys av landskapet 

genom flygbildstolkning har genomförts med vanlig padda som fokusart. Analysen är ett 

prediktionsverktyg som visar landskapet utifrån fokusartens ekologiska krav. Resultatet  

visar på att järnvägen tar bort en viktig spridningslänk i östvästlig riktning för groddjuren. 

Konnektivitet bibehålls dock på flera platser längs planerad linje eftersom det finns 

trummor som tillåter spridning. Konnektiviteten kan dock förbättras genom att strategiskt 

anlägga trummor när ny järnväg byggs. 

Inom det inventerade området förkommer ett område med högt naturvärde, 

naturvärdesklass 2, och tolv områden med påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Inget 

område har bedömts ha högsta naturvärde, naturvärdesklass 1. 

 

Figur 18. Naturvärdesobjekt i den norra delen. 
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Figur 19. Naturvärdesobjekt i den mellersta delen. 

 

Figur 20. Naturvärdesobjekt i den södra delen. 

Fyra rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom områdets landmiljöer; 

sommarfibbla, vedflikmossa, gulvit blekspik och ask. Flera signalarter och indikatorarter är 

funna inom området och de flesta är knutna till skog och till ängs- och betesmarker. 
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Vid naturinventeringar i området har inga områden med högsta naturvärde (klass 1) 

påträffats. Generellt är den högsta naturvärdesklassen som påträffats av påtagligt 

naturvärde (klass 3). 

 

Inom det inventerade området förekommer inga arter som är upptagna i 

Artskyddsförordningen och därför bedöms ingen prövning enligt Artskyddsförordningen 

behövas. 

Signalarter och indikatorarter är funna och de flesta är knutna till skog-, ängs- och 

betesmark. Dessa arter bidrar till klassificeringen av områdenas naturvärden. 

Runsala naturreservat, som ligger i norra delen av utredningsområdet, har höga 

naturvärden i och med en fritt utvecklad blandlövskog på igenväxt ängs- och hagmark. 

Området har en riklig förekomst av död ved och en artrik svampflora med rödlistade arter 

knutna till den döda veden samt till betad gräsmark. 

Inga biotopskyddade miljöer förekommer inom planområdet och dispens behöver inte 

sökas. 

 Effekter och konsekvenser 

En naturinventering gjordes 1996 inför utbyggnaden av dubbla järnvägsspår mellan 

Hallsberg och Mjölby. Inom ramen för framtagandet av järnvägsplanen för aktuell del, 

Dunsjö – Jakobshyttan, har en naturvärdesinventering gjorts. Inventeringen omfattar 

naturvärdesobjekt med naturvärdeklass 1-3. Objekt med naturvärdesklass 4, eller lägre 

redovisas inte.  

1 - högsta naturvärde 

Varje område har särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå.  

2 - högt naturvärde 

Varje område har särskild 
betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

3 - påtagligt naturvärde 

Varje enskilt område behöver inte 
ha betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå. Det är 
ändå av särskild betydelse att den 
totala arean och den ekologiska 
kvaliteten av dessa områden 
bibehålls. 

4 - visst naturvärde 
Områden som hyser vissa 
biotopkvaliteter eller arter av viss 
betydelse för biologisk mångfald.  

Övrig mark 

Områden som innehar ett lågt 
naturvärde med ingen eller liten 
positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 
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Nedanstående bedömningsskala har tagits fram för konsekvensbedömning av naturmiljön. 

Bedömningen relaterar inte till någon nationellt vedertagen skala. Bedömningsskalan är 

relativ. 

Stor negativ konsekvens Naturmiljöns förutsättningar försämras i stor omfattning. 

Föreslagen åtgärd reducerar artmångfalden i stor grad eller 

påverkar arters bevarandestatus negativt. Naturtypers 

utbredning minskar i stor grad eller deras 

bevarandestatus/ekologiska status försämras. Bärande 

strukturer/funktioner bryts, naturmiljön fragmenteras. 

Måttlig negativ konsekvens Naturmiljöns förutsättningar försämras i viss omfattning. 

Föreslagen åtgärd reducerar artmångfalden eller minskar 

naturtypers utbredning i viss grad. Bärande 

strukturer/funktioner påverkas negativt, befintlig 

fragmentering av naturmiljön ökar. 

Liten negativ konsekvens Naturmiljöns förutsättningar försämras i marginell 

omfattning. Föreslagen åtgärd förstärker tillfälligt befintliga 

störningar/problem. 

Ingen konsekvens Naturmiljöns förutsättningar bibehålls. 

Positiv konsekvens Naturmiljöns förutsättningar förstärks med avseende på 

arter, artmångfald och naturtypers utbredning, bevarande 

eller ekologiska status. 

 

Bedömningen är preliminär. Inom inventeringsområdet finns 13 klassade områden, ett 

område med naturvärdesklass 2 – högt naturvärde och 12 områden med naturvärdesklass 3 

– påtagligt naturvärde. Utbyggnaden av järnvägen kommer främst påverka sex av de 

klassade områdena (nr. 1, 5, 7, 10, 11 och 12), varav alla innehar klass 3. Större delen av 

sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan har dock naturvärdesklass 4 eller lägre, se Figur 

18,Figur 19 och Figur 20. 

I norra delen av inventeringsområdet finns ett antal områden med naturvärdesklass 3 samt 

ett med naturvärdesklass 2 på västra sidan av järnvägen. Dessa ligger i kanten vid Runsala 

naturreservat och har därmed ett måttligt/relativt högt värde. Påverkan på dessa områden 

bedöms som liten då det nya spåret kommer anläggas på östra sidan om befintlig järnväg. 

I södra delen av inventeringsområdet kommer järnvägen läggas i ny sträckning i tunnel och 

i skärning. Järnvägen kommer passera rakt igenom område 10, 11 och 12 vilket innebär en 

stor påverkan på nämnda områden. 

Utmed hela sträckan kommer trädsäkring att utföras på en bredd av 20 meter på vardera 

sida från spårmitt räknat. Större delen av den planerade järnvägssträckningen har 

naturvärdesklass 4 varför påverkan bedöms som måttlig. 

Järnvägsutbyggnaden bedöms som helhet kunna medföra måttliga konsekvenser för 

naturmiljön. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.4. Vattenmiljö 

 Förutsättningar 

Skiren  

Skiren är en mindre näringsfattig sjö strax norr om samhället Mariedamm som har ett visst 

biotopvärde och artvärde (Figur 21). Sjön har grunda sandbottnar och små vassområden 

som är viktiga strukturer för biologisk mångfald. Sjöns östra sida domineras av klippta 

gräsmattor och några tunna trädridåer samt en badplats. På sjöns västra sida finns främst 

blandskog. Järnvägen går relativt nära inpå. Skiren är inte klassad som en vattenförekomst 

enligt Vattenmyndigheten. Därför finns inte fastslagna miljökvalitetsnormer för ekologisk 

och kemisk status för sjön. Sedimenten i Skiren är tydligt påverkade av polyaromatiska 

kolväten (PAH), särskilt de tunga PAH:erna. Föroreningarna kommer från tidigare 

verksamheter som har bedrivits i område i och kring Mariedamm och Skeppsjön. 

Metallhalterna i sedimentet var måttligt höga: arsenik, kadmium, koppar och zink 

förekommer i måttligt höga halter, övriga metaller förekom i låga halter. 

Det finns inga svenska riktvärden att tillgå motsvarande KM och MKM för föroreningar i 

sediment. Istället har kanadensiska riktvärden från CCME (Canadian Council of Ministers of 

the Environment) använts. Vid jämförelse av sedimentproverna med dessa riktvärden 

framkom att två PAH:er har påträffats i en sådan mängd vid några av provpunkterna att en 

effekt på ekosystemet är trolig/frekvent. Vad gäller metallhalterna förekom arsenik, bly och 

zink i sådana mängder vid alla provpunkter att en effekt på ekosystemet är trolig/frekvent. 

Skiren bedöms till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

 

Figur 21. Vy över Skiren sett från järnvägen (Bildkälla: Trafikverket). 

 

Skeppsjön  

Skeppsjön ligger ca 1 km söder om Mariedamm och är även den en näringsfattig sjö som har 

ett visst biotopvärde och ett påtagligt artvärde (Figur 22). Sjön har grunda sandbottnar och 

små vassområden som är viktiga strukturer för biologisk mångfald. Något som visas i ett 

högt totalantal taxa samt förekomsten av flera relativt ovanliga taxa. Runt sjön växer en bård 

av lövträd och sly med arter som björk, al, asp och viden. Längs västra sidan av sjön går 

järnvägen relativt nära. Öster om sjön pågår torvbrytning. Det föreligger ingen 

försurningsproblematik i sjön, flera organismer som påträffades i sjön är mycket 
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försurningskänsliga. Det finns inte heller tecken på organisk belastning. Dock finns förhöjda 

halter av PAH:er och metaller, bl.a. arsenik och koppar, i sedimenten. 

Skeppsjön bedöms till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

 

Figur 22. Vintervy över Skeppsjön med järnvägen på dess västra sida. 

Bäck från Trehörningen (nr 28 i Figur 23) 

Objektet är en liten naturlig bäck som har ett slingrande lopp. Vattnet är strömmande och 

bottensubstratet består av sten med inslag av större block längs med vattnet. Det finns risk 

för uttorkning under torrperioder. Uttorkning har skett tidigare vilket tros vara orsaken till 

att bäcken är artfattig. 

Naturvärdena är knutna till att bäcken är naturlig med strömmande vatten och grovt 

bottensubstrat samt syresättning av vattnet. Bäcken har god skuggning i stora delar. Bäcken 

bedöms till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

Bäck vid Smedstugan (nr 29 i Figur 23) 

Bäcken är naturligt slingrande. Bäcken har strömmande vatten och grovt bottensubstrat 

dominerat av sten. Vattnet är klart, ej grumligt och bedöms vara näringsfattigt. Väster om 

vägen ligger ett mindre vattenfall med stenblock som översilas.  

Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med strömmande vatten och 

grovt vattensubstrat. Block förekommer samt litet vattenfall med översilade stenar. 

Vattendraget är välskuggat. Bäcken bedöms till naturvärdesklass 2, högt naturvärde. 

Bäck i förkastningen som mynnar i Skeppsjöns norra ände (nr 30 i Figur 23) 

Bäcken är naturligt ringlande. Den har grovt bottensubstrat med främst sten, grus och sand. 

Vattendraget har stor solexponering inom den inventerade korridoren. I närheten av 

järnvägen finns rester av en gammal stenbro och öster om järnvägen är det dikat och når 

inte upp till naturvärdesklass. 

Naturvärdena motiveras med att det är en naturlig bäck med grovt bottensubstrat och 

strömmande vatten och god syresättning av vattnet. Inga naturvårdsarter är funna. Bäcken 

bedöms till naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 
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Bäck från göl som mynnar i Skeppsjöns västra strand (nr 31 i Figur 23) 

Bäcken är naturlig och slingrande med grovt bottensubstrat och strömmande vatten. Rikligt 

med block och stenar förekommer i vattnet. Finkornigare stensubstrat dominerar på östra 

sidan om järnvägen. Död ved förekommer glest i bäcken. Västerut fortsätter mycket höga 

naturvärden knutna till bäcken. 

Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med strömmande vatten och 

grovt bottensubstrat. Välskuggad lundmiljö vid bäcken. Bäcken provtogs på bottenfauna 

2005 och då påträffades 14 taxa, vilket är lågt. Inga sällsynta eller anmärkningsvärda arter 

påträffades. Bäcken bedöms till naturvärdesklass 2, högt naturvärde. 

Bäck som mynnar i Bråtaviken i Skeppsjön (nr 31x i Figur 23) 

Bäcken är naturligt ringlande. Den har grovt bottensubstrat med främst sten. Vid besöket 

var bäcken uttorkad men näckmossa på stenar visar på att vatten förekommer i bäcken stora 

delar av året, vid besöket var det extremt lågvatten.  

Naturvärdena motiveras genom att det är en naturlig bäck med strömmande vatten under 

normala förhållanden ett och grovt bottensubstrat. Bäcken torkar ut vid lågvatten vilket 

påverkar den biologiska mångfalden negativt. Bäcken bedöms till naturvärdesklass 3, 

påtagligt naturvärde. 

Bäck från Stegehällsdammen som mynnar i Skeppsjöns västra strand (nr 32 i Figur 23) 

Bäcken är naturligt ringlande. Den har grovt bottensubstrat. På den västra sidan, finns ett 

brant vattenfall med hällar och tämligen stora stenar. Det grova substratet förekommer en 

bit nedströms i vattendraget för att längre ner mot järnvägsbanken övergå till mjukare 

substrat. I bäckfåran förekommer det rikligt med klen död ved. Längst i öster övergår 

vattendraget till en vattensamling som vid besöket i september var torrlagt men som tidigare 

på våren höll vatten. Väster om inventeringsområdet fortsätter vattendraget och det har 

även där naturligt lopp och grovt bottensubstrat. 

Naturvärdena är knutna till att bäcken är naturlig med strömmande vatten, under normala 

vattenförhållanden, och den har grovt bottensubstrat samt god syresättning av vattnet. 

Bäcken provtogs 2005 och då påträffades endast 4 taxa, vilket är mycket lågt. Inga sällsynta 

eller anmärkningsvärda arter påträffades. Bäcken bedöms till naturvärdesklass 3, påtagligt 

naturvärde. 
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Figur 23. Karta över inventerade sjöar och vattendrag. 
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 Effekter och konsekvenser 

Längs järnvägen finns sjöarna Skeppsjön och Skiren samt på sträckan korsas 6 st bäckar av 

både befintlig järnväg och planerad sträckning. Dessa har identifierats och bedömts genom 

samråd och underlag från Länsstyrelsen, Artdatabanken och Viss. Inom ramen för 

järnvägsutredningen mellan Hallsberg och Degerön utfördes en naturinventering samt 

inventering av sjöar och vattendrag av Calluna AB som också ligger som underlag. På 

sträckan Dunsjö – Jakobshyttan har under år 2016 naturvärdesbedömningar av bäckar och 

sjöar gjorts efter inventeringar i fält av Calluna och Ekologigruppen. Vidare har viss 

inventering av groddjur genomförts. Dessutom har en sedimentprovtagning gjorts där 

uppkomna halter har jämförts med kanadensiska riktvärden från CCME (Canadian Council 

of Ministers of the Environment) samt med metallhalter för svenska förhållanden från 

Naturvårdsverkets rapport 4913, Bedömningsgrunder för vattenkvalitet Sjöar och 

vattendrag.  

Stor negativ konsekvens Risken för att vattenförekomsters miljökvalitetsnormer inte 

kan följas är stor . Vattendrag/bäckar med högsta 

naturvärdesklass (klass 1) påverkas i stor omfattning. 

Måttlig negativ konsekvens Risken för att vattenförekomsters miljökvalitetsnormer inte 

kan följas är måttlig . Vattendrag/bäckar med högsta 

naturvärdesklass (klass 1) påverkas i måttlig omfattning. 

och/eller vattendrag bäckar med högt naturvärde (klass 2) 

påverkas i stor omfattning.  

Liten negativ konsekvens Risken för att vattenförekomsters miljökvalitetsnormer inte 

kan följas är liten . Vattendrag/bäckar med högt naturvärde 

(klass 2) påverkas i måttlig omfattning. och/eller vattendrag 

bäckar med påtagligt naturvärde (klass 3) påverkas i stor 

omfattning. 

Ingen konsekvens Vattenmiljöns förutsättningar bibehålls. Det finns ingen risk 

att miljökvalitetsnormerna motverkas. 

Positiv konsekvens Vattenmiljöns förutsättningar förbättras och det är sannolikt 

eller säkert att kvaliteten på vattenförekomster stärks. 

 

Bedömningen är preliminär. För vattendrag som passeras av järnvägen kommer tre 

befintliga trummor att förlängas och eventuellt bytas ut. På den delen där järnvägen går i ny 

sträckning, anläggs tre trummor i nytt läge och trummor under befintlig banvall bibehålls. 

Generellt bedöms trumförlängningarna och nyanläggningarna medföra en liten negativ 

konsekvens utifrån att två av bäckarna är klassade i naturvärdesklass 2. 

I Skeppsjöns och Skirens sediment finns förhöjda halter av diverse metaller och PAH:er. Då 

järnvägen kommer passera en bit ifrån Skeppsjön i tunnel kommer inget ingrepp göras i 

sjöarna vilket innebär att projektet inte bedöms medföra några negativa konsekvenser för de 

förorenade sedimenteten. 

På Skiren förväntas ingen påverkan varför projektet inte bedöms ge någon konsekvens på 

sjön. För Skeppsjön bedöms projektet medföra en liten negativ konsekvens då det finns risk 

för påverkan under byggskedet och då sjön har påtagligt naturvärde (klass 2). Påverkan kan 

exempelvis bestå av bortledande av vatten från skärnings- och tunnelarbetena då 

kvävehaltigt vatten och finpartikulärt material kan nå sjön. Skeppsjön är fosforbegränsad, 

vilket gör att tillförsel av kväve inte automatiskt leder till ökad tillväxt och ökad eutrofiering. 
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Idag är mängden kväve måttligt hög och kan troligen åtminstone tillfälligt uppnå höga halter 

med tillförsel av processvatten, men mängderna och varaktigheten på utsläppet är inte 

klargjorda i dagsläget. Sjöns omsättningstid bedöms vara ca 1 år enligt Länsstyrelsens 

faktablad över sjön. Avrinningsområdet är stort och man kan anta att mängden kväve och 

partiklar som tillförs sjön bara kommer att utgöra en liten del av de mängder som finns i allt 

tillrinnande vatten. 

En tillfällig påverkan  bedöms inte påverka ekologisk status i sjön. En långvarig tillförsel, 

under några års tid, kan däremot medföra en långsam förskjutning av ekosystemet mot 

Med tanke på sjöns omsättningstid och den övergående påverkan som byggskedet har, 

bedöms konsekvensen över 1-2 års sikt inte medföra någon konsekvens för sjöns MKN. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.5. Markmiljö 

 Förutsättningar 

Enligt jordarts- och jorddjupskartan från SGU utgörs jordlagren inom området framför allt 

av genomsläppliga isälvssediment med en mäktighet på upp till 30 meter. Berg i dagen 

förekommer. Avrinningen av ytvatten bedöms till största del ske i östlig-nordöstlig riktning. 

Stationen i Mariedamm lades ner 1971 och idag sker främst godstransporter genom 

Mariedamm. De flesta byggnaderna inom stationsområdet är rivna förutom en lastkaj som 

fortfarande finns kvar (Figur 24).  

 

Figur 24. Vy över stationsområde i Mariedamm (Bildkälla: Trafikverket). 

Inom stationsområdet har det funnits två stycken kolbryggor, en i norr och en i söder. I 

anslutning till kolbryggorna har det förvarats impregnerade sliprar och telefonstolpar. Det 

har även funnits en bod där ved, koks och kol har förvarats i den södra delen av 

bangårdsområdet (Figur 25). År 2013 genomförde Hifab en miljöinventering utav 

bangårdsområdet i Mariedamm och flertalet föroreningskällor identifierades. 
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Figur 25. Identifierade och möjliga föroreningskällor i området kring Mariedamm. Befintliga spår markerade 
med orange och planerat dubbelspår markerat med gult. 

Mellan Mariedamm och Skeppsjön har två stycken hyttområden identifierats, Dammens och 

Trehörningens. Enligt utförda MIFO-inventeringar (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden) klassas de båda hyttområdena som riskklass 3. Dammens hyttområde 

sammanfaller med de södra delarna av bangården och enligt uppgift skall befintlig järnväg 

ha byggts rakt över Dammens masugn. Slaggvarp, en restprodukt som innehåller olika 

former av oönskade metalloxider som uppstått vid en metallurgisk process, skall finnas kvar 

inom detta hyttområde. 

Några hundra meter väster om Dammens hyttområde ligger Trehörningens masugn. 

Avrinningen från området kring Trehörningens hyttområde sker österut via sjön 

Smeddammen och vidare ut i Skeppsjön och Stora Billingen. Med anledning av detta går det 

inte att utesluta att det sker en spridning av tungmetaller till Trafikverkets banfastighet via 

yt- och grundvatten från Trehörningens hyttområde. 

Strax norr om Skeppsjön, i direkt anslutning till befintligt spårområde bedrev Mariedamms 

Handelsträdgård verksamhet mellan 20- och 70-talet. Det är dock okänt vilka 

bekämpningsmedel som använts och i vilken omfattning. Handelsträdgården var dock 

verksam under en tid då många farliga bekämpningsmedel fanns tillgängliga och ännu inte 

var förbjudna. Det går därmed inte att utesluta att det skett en spridning av 

bekämpningsmedel till angränsande fastigheter. 

Vid fotbollsplanen vid Skeppsjöns norra strand har impregnering av sliprar och stolpar med 

kopparvitriol bedrivits. Verksamheten pågick mellan åren 1890-1905. I slutet av 1920-talet 

började området användas för fotbollsspel och 1958 anlades en idrottsplats. 1996 utförde 

Mark & Marin AB en miljöteknisk mark- och sedimentundersökning av området kring 

fotbollsplanen och i norra delen av Skeppsjön. Förhöjda kopparhalter påvisades i både 
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mark- och sedimentprover. I samband med markundersökningen påvisades även små ytliga 

områden med kreosotluktande material mellan fotbollsplanen och befintlig järnväg. Den 

miljötekniska undersökningen gav även indikationer på att området är utfyllt och att 

nuvarande markytan ej är den naturliga. 

Väster om Skeppsjön ligger gamla gruvområden belägna, se Figur 26. Avrinningen från 

dessa bedöms ske österut till Skeppsjön. Det går därmed inte att utesluta att eventuella 

tungmetaller sprids via yt- och grundvatten nedströms dessa gruvområden. 

 

Figur 26. Identifierade och möjliga föroreningskällor i området kring Skeppsjön. Befintligt spår markerat med 
orange och de båda dubbelspårsalternativen markerat med gult. 

En miljöteknisk markundersökning av befintlig banvall har genomförts hösten 2015. 19 

banvallsprover utav den översta halvmeterns finfraktion har analyserats. Med avseende på 

de analyserade parametrarna samt vid jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden för 

förororenad mark påvisade sju av banvallsproverna halter över känslig markanvändning 

(KM) och 12 av banvallsproverna halter över mindre känslig markanvändning (MKM). 

 Effekter och konsekvenser 

Bedömningarna görs utifrån genomförda provtagningar inom uppdraget, uppgifter om 

förorenade områden från Länsstyrelsen i Örebro län samt underlag från Trafikverket och 

järnvägsutredningen. 

Bedömningen är preliminär. Inom planområdet kommer markföroreningar saneras 

ned till MKN (mindre känslig markanvändning). Konsekvensen blir att kraftigt förorenade 

massor saneras vilket leder till att risken för spridning av föroreningar ifrån området 

minskar vilket är en positiv konsekvens för naturmiljön, vattenmiljön och boendemiljön i 

Mariedamm. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.6. Buller och vibrationer 

 Förutsättningar 

Ljud är en vågrörelse i luft som orsakas av till exempel trafik på en järnväg, så kallat 

järnvägsbuller. Mätvärden och beräknade värden för järnvägsbuller anges i decibel (dB(A)), 

vilket är ett mått på ljudnivå. Olika aktiviteter ger upphov till olika ljudnivåer. 

Järnvägsbuller anges som ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Den ekvivalenta 

ljudnivån avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, oftast ett dygn, medan den 

maximala ljudnivån avser den högsta ljudnivån vid ett specifikt tillfälle då ett tåg passerar. 

Faktorer som påverkar ljudnivån längs en järnväg är bland annat typ av tåg, hastighet, längd 

och antal. Vidare påverkas ljudnivån av avståndet mellan järnvägen och mottagaren, typ av 

mark samt eventuella befintliga bullerreducerande skärmar. För ljudnivån inomhus har 

byggnadens fasadisolering samt fönstertyp betydelse. 

Den befintliga järnvägen går genom Mariedamm där vissa hus ligger nära spåren. Buller 

från järnvägstrafik beräknas enligt den nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik 

NMT:1996. Alla bostadsfastigheter som berörs i Mariedamm har ingått i 

beräkningsmodellen. Bullerstörningar förekommer i Mariedamm där många bostadshus 

ligger nära järnvägen. 9 av bostadsfastigheterna beräknas överskrida 60 dB (A) 

ekvivalentnivå vid fasad och totalt 35 bostäder beräknas få maximala nivåer över 70 dB(A) 

vid fasad varav ca 17 bostäder uppskattas ha överskridande nivåer inomhus. Detta framgår 

av utförda bullerberäkningar. Bullerutbredningen för nuläget, utan utbyggt dubbelspår, 

framgår i Figur 27 och Figur 28. 

 

Figur 27. Bullerutbredning nuläge, A-vägd ekvivalent ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå menas här medelvärdet 
av  genomsnittlig årstrafik över ett dygn. Ej frifältsvärden. 

 



60 

 

 

Figur 28. Bullerutbredning nuläge, A-vägd maximal ljudnivå. Med maximal ljudnivå menas den högsta ljudnivån 
vid en enskild händelse under en viss tidsperiod - här under ett trafikårsmedeldygn. Ej frifältsvärden. 

Järnvägstrafik kan orsaka vibrationer som kan vara störande för människor. Vibrationer 

kan även orsaka skador på byggnader, även om det är mindre vanligt. Boende i 

vibrationsstörda hus upplever troligtvis buller mer störande än motsvarande ljudnivå någon 

annanstans eftersom vibrationer kan förstärka känslan av bullerstörningen.  Idag finns inga 

uppgifter om vibrationsstörningar från järnvägen. 

 Effekter och konsekvenser 

Buller från järnvägstrafik beräknas enligt den nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik 

NMT:1996. Beräkningarna görs med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.4 

(160503) där beräkningsmodellen ingår. Ljudnivåerna från tågtrafiken har beräknats för 

nuläge, utbyggnadsalternativ utan skyddsåtgärder samt ett nollalternativ. Beräkningar 

kommer utföras för ett utbyggnadsalternativ med skyddsåtgärder efter det att åtgärder är 

valda. Som utgångspunkt för utvärderingen av bullersituationen används Förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

För beräkningarna har  indata enligt Tabell 1 använts. 

Tabell 1. Indata till bullerberäkningar. 

Dagens situation (2017) 

Tågtyp Antal tåg/dygn Längd (m) Hastighet (km/h) 

S-gods 42 650 100 

S-X52/53 16 150 130 
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Framtida situation (2050) 

Tågtyp Antal tåg/dygn Längd (m) Hastighet (km/h) 

S-gods 61 750 160 

S-X52/53 16 150 200 

 

Nedanstående skala för bedömning av konsekvenser för buller och vibrationer har 

framtagits. 

Stor negativ konsekvens Stor risk för störning i känsliga områden. Ger påverkan på 

bland annat kommunikation, sömn och vila, inlärning och 

arbetskoncentration. 

Måttlig negativ konsekvens Risk för störning. Kan påverka rekreation och vila och 

medföra en upplevd försämring av närmiljön. 

Liten negativ konsekvens Förhöjda ljudnivåer vid bostäder, mätbar och möjligen 

märkbar negativ påverkan på ljudmiljön på allmänna ytor. 

Viss risk för störning. 

Ingen konsekvens Ljudnivån upplevs som oförändrad. Ingen ökad risk för 

störning. 

Positiv konsekvens Projektet medför sänkta trafikbullernivåer. 

 

Bedömningen är preliminär. Den utbyggda järnvägen går genom Mariedamm i samma 

sträckning som befintligt spår. Bullerstörningar kommer öka i Mariedamm. Av 

bostadsfastigheterna beräknas 14 stycken överskrida 60 dB (A) ekvivalentnivå vid fasad och 

totalt 60 bostäder beräknas få maximala nivåer över 70 dB(A) vid fasad varav ca 37 bostäder 

uppskattas ha överskridande nivåer inomhus. Detta framgår av utförda bullerberäkningar. 

Bullerutbredningen för utbyggnadsalternativet, utan åtgärder framgår i Figur 29 och Figur 

30. 

Utbyggnaden av järnvägen medför att ett ökat antal bostäder kommer få ekvivalenta och 

maximala nivåer över ställda riktvärden utomhus. Utan bullerskyddsåtgärder bedöms 

föreslagen utbyggnad medföra en måttlig negativ konsekvens. Bullerskyddsåtgärder 

kommer att behöva utföras för att minska konsekvenserna. Vilka åtgärder som är aktuella 

kommer att utredas men exempel på åtgärder kan vara bullerskyddsplank och 

fasadåtgärder. 
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Figur 29. Bullerutbredning utbyggnad utan åtgärder, A-vägd ekvivalent ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå menas 
här medelvärdet av  genomsnittlig årstrafik över ett dygn. Ej frifältsvärden. 

 

Figur 30. Bullerutbredning utbyggnad utan åtgärder, A-vägd maximal ljudnivå. Med maximal ljudnivå menas 
den högsta ljudnivån vid en enskild händelse under en viss tidsperiod - här under ett trafikårsmedeldygn. Ej 
frifältsvärden. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.7. Naturresurser 

Byggande av det nya spåret med mera kommer att innebära materialbehov och 

massförflyttningar. God massbalans, resurssnål teknik och återvinning eftersträvas i 

projektet. Val av produkter och material görs med hänsyn till miljön. Återanvändning av 

schaktmassor ur föroreningssynpunkt kommer att hanteras i samråd med 

tillsynsmyndigheten. En utgångspunkt är att massor med halter under Naturvårdsverkets 

riktvärden för förorenad mark (rapport 5976) för mindre känslig markanvändning, MKM, 

kan återanvändas inom järnvägsområdet men vissa restriktioner beroende på 

föroreningshalt. Massor med halter över MKM transporteras till godkänd mottagare. 

Genom utförda geotekniska och miljötekniska undersökningar finns relativt god 

information om egenskaper och föroreningsinnehåll på jord och berg som ska schaktas 

respektive sprängas. Återanvändning och återvinning styrs av bland annat tekniska krav och 

miljökrav. Genom underlagsmaterial finns god kännedom om naturresurser såsom 

grundvatten. 

 Förutsättningar 

Järnvägssträckan domineras av skog. Vid Mariedamm och passagen av sjöarna öppnar 

skogen upp sig. Den skogsmark som kommer att påverkas av utbyggnad av dubbelspåret är 

till största delen barr- och blandskog. De arbetsytor som kommer att användas under 

byggtiden ska återställas och markanvändningen ska återgå till samma som innan.  

Förekomsten av grundvattenförande åsar visar på områdets tillgångar av naturresurser 

såsom grundvatten och naturgrus öster om förkastningsbranten. Lokaliseringen av det nya 

spåret styrs i grova drag av beslutet att till stora delar lägga det nya spåret längs befintlig 

järnväg öster om grundvattenmagasinen. I den södra delen av järnvägsplanens 

arbetsområde finns tillgång till berg i samband med att den planerade sträckningen sprängs 

ut i berget. Det utsprängda berget är en god förutsättning för att kunna återanvända 

bergmassor till uppbyggnaden av järnvägsbanken. 
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I Mariedamm, på Skirens östra sida, finns en allmän grundvattentäkt med 

vattenskyddsområde (se  

Figur 16 och Figur 31). 
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Figur 31. Förekomst av grundvattenmagasin (SGU). 

Miljökvalitetsnormerna för grundvattnet inom området är satt till god kvantitativ och god 

kemisk status 2015, vilket uppfylls redan idag (Figur 32). Grundvattnets status får därför 

inte försämras av aktuellt projekt. 

 

Figur 32. Grundvattenförekomst med MKN (VISS). 
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Figur 33. Brunnar enligt brunnsarkivet (SGU). Fyrkanter betecknar energibrunnar, droppar vattenbrunnar och 
lila punkter är av okänd användning. 

Dricksvattenbrunnar för permanent eller temporär hushållsanvändning, djurhållning 

och/eller bevattning finns inom projektområdet, liksom 3 stycken energibrunnar. 

Brunnarnas läge framgår av kartor i Figur 33. Ett mätprogram för enskilda 

dricksvattenbrunnar ska upprättats inom projektet och kontinuerliga mätningar startas. 

 Effekter och konsekvenser 

Bedömningsunderlag som använts är: geologiskt och hydrologiskt kartmaterial från Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU), information om enskilda brunnar ur brunnsarkivet vid 

SGU och från Trafikverket, information om allmänna vattentäkter och 

vattenskyddsområden från Länsstyrelsen i Örebro län, underlag från  

VattenInformationsSystemSverige (VISS), Bergtekniska undersökningar inom projektet 

(Bergab 2016) samt underlag från Skogsstyrelsen. 
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Bedömningarna av konsekvenser grundas på en anpassad skala för projektet enligt nedan.  

Stor negativ konsekvens Uppstår när naturresurser med högt värde utsätts för stor 

påverkan. Exempel är när naturresurser förstörs, när 

framtida utvinning omöjliggörs eller när basala samhälleliga 

behov riskeras. Uppstår om tillgängligheten till produktiv 

skogsmark försvinner och ett ekonomiskt lönsamt 

skogsbruk inte kan bedrivas. 

Måttlig negativ konsekvens Uppstår när naturresurser med måttligt eller högt värde 

utsätt för måttlig påverkan. Exempel är när naturresurser 

reduceras i omfattning eller lönsamhet eller när framtida 

utvinning av resurs försvåras. Uppstår om tillgängligheten 

till produktiv skogsmark minskar men inte mer än att ett 

ekonomiskt lönsamt skogsbruk kan bedrivas även 

fortsättningsvis. 

Liten negativ konsekvens Uppstår när små eller måttliga värden utsätts för liten eller 

måttlig påverkan. Uppstår då tillgängligheten till produktiv 

skogsmark kvarstår och därmed möjliggör ekonomiskt 

lönsamt nyttjande av naturresursen. 

Ingen konsekvens Uppstår när resurser utsätts för liten/ingen påverkan. 

Positiv konsekvens Uppstår när resurser utsätts för en positiv påverkan. 

Exempel är när järnvägen förenklar eller gör det lönsamt att 

utvinna en resurs eller när järnvägen minskar antalet 

viltolyckor och samtidigt ökar det genetiska utbytet mellan 

viltstammar i landskapet. 

 

Bedömningen är preliminär. Utbyggnaden av järnvägen medför, på de delar där den 

går i ny sträckning, intrång i skogsmark. På grund av topografiska förhållanden är denna 

skogsmark idag svårbrukad vilket medför att konsekvenserna av fragmentering och förlust 

av skog endast bedöms medföra en liten negativ konsekvens. 

Påverkan på grundvattenresurser bedöms inte uppstå då järnvägen tills stor del går i 

befintlig sträckning och inte berör befintliga grundvattenresurser. Bergskärningar och 

tunneln i söder kommer sannolikt medföra en grundvattensänkning i berget. Då det inte 

förväntas att varken enskilda eller allmänna intressen berörs bedöms inga konsekvenser 

uppstå. 

Bergmassor som uppkommer när bergskärning och tunnel sprängs, ska så långt som möjligt 

användas för att bygga upp den nya järnvägsbanken, förutsatt att det är rätt kvalitet. Ju 

större mängd berg som kan användas desto positivare är det ur ett hushållningsperspektiv. 

Återanvändandet av bergmassor inom projektet bedöms som en positiv konsekvens. 

Sammantaget bedöms en liten negativ konsekvens uppstå vad gäller naturresurser. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.8. Rekreation och friluftsliv 

 Förutsättningar 

Med rekreation och friluftsliv avses vistelse i naturen för naturupplevelse, för fysisk aktivitet 

eller som avkoppling. Det kan vara att ströva, gå, springa, bada, cykla, fiska, rasta hunden, 

rida och så vidare. Hit räknas också fritidsaktiviteter som kräver någon form av anläggning 

så som till exempel fotbollsplaner, idrotts- och ridanläggningar. Att kunna idka rekreation 

och friluftsliv är viktigt för folkhälsan. 

Nordväst från Mariedamm, på järnvägens västra sida, är Runsala naturreservat beläget. 

Mellan reservatet och Mariedamm samhälle går vägar och stigar som nyttjas för att nå 

reservatet. Genom reservatet passerar vandringsleden Mariedammsleden.  

Mariedammsleden är en vandringsled med start och mål vid Trehörnings masugn. Här finns 

det sommartid en kaffestuga med utsikt över Smeddammen. Miljön är restaurerad, skyltad 

och i sin helhet mycket väl tillgänglig för allmänheten. Vandringsleden Mariedammsleden 

passerar masugnen och sträcker sig västerut längs med sjön Trehörningen och passerar flera 

gruvområden i östra delen av riksintresseområdet Vena gruvfält på sin väg upp mot Runsala 

naturreservat. 

Badplatser finns vid de båda sjöarna Skiren och Skeppsjön. Strax nordväst om Skeppsjön 

finns en fotbollsplan med tillhörande omklädningsrum. 

 Effekter och konsekvenser 

Redovisade förutsättningar bygger på Askersunds översiktsplan men också information från 

boende efter samråd, kartstudier samt fältbesök i samband med kultur, landskaps- och 

naturinventeringar. Bedömningar av konsekvenser grundas på en anpassad skala för 

projektet enligt nedan. 

Stor negativ konsekvens Möjligheten till nyttjandet av området förstörs och betydande 

barriärer skapas mellan viktiga målpunkter. Områdets 

tillgänglighet, möjligheten till aktivitet och upplevelsevärdet 

försämras kraftigt och oersättliga värden går förlorade. 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Möjligheten till nyttjandet av området försämras och barriärer 

skapas mellan viktiga målpunkter. Områdets tillgänglighet, 

möjligheten till aktivitet och upplevelsevärdet försämras. 

Liten negativ konsekvens Möjligheten till nyttjandet av området försämras något och 

barriärer påverkar tillgängligheten till viss grad. Områdets 

tillgänglighet, möjligheten till aktivitet och upplevelsevärdet 

påverkas i liten grad. 

Ingen konsekvens Möjligheten till nyttjandet av området ändras inte och inga nya 

barriärer tillkommer. Områdets tillgänglighet, möjligheten till 

aktivitet och upplevelsevärdet påverkas inte. 

Positiv konsekvens Nyttjandet av området förbättras i stor grad och betydande 

barriärer mellan målpunkter avlägsnas. Områdets tillgänglighet, 

möjlighet till aktivitet och upplevelsevärde ökar i stor grad. 
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Bedömningen är preliminär. Utbyggnaden av järnvägen medför mycket begränsad 

påverkan på befintliga värden. Befintlig fotbollsplan kommer att ersättas med en ny i 

Mariedamm vilket kan bli en positiv konsekvens då den blir mer centralt belägen i 

samhället. Vidare kommer befintlig järnvägssträckning utmed Skeppsjön att upphöra som 

järnväg och övergå till ett gång- och cykelstråk vilket är en positiv konsekvens. Befintlig 

järnvägsövergång i Mariedamm stängs och tillgängligheten minskar något då man får gå en 

längre sträcka för att nå Runsala naturreservat från Mariedamm. Detta bedöms  som en 

liten negativ konsekvens. Tillgängligheten till sjöarnas badplatser påverkas inte. 

Sammantaget bedöms ingen konsekvens till en positiv konsekvens uppstå för rekreation och 

friluftsliv. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.9. Risk och säkerhet 

Vid anläggande av ett nytt spår ställs högre säkerhetskrav än vad som fanns när befintligt 

spår byggdes. Den nya järnvägen byggs rakare och med mindre risker för urspårning. 

Plankorsningar stängs för att undvika kollisioner med tredje person. Under byggskedet finns 

många riskmoment som kan påverka arbetsmiljön, den yttre miljön samt tredje person. 

 Förutsättningar 

Järnvägen omfattas av nollvisionen som innebär att ingen ska allvarligt skadas eller dödas i 

trafiken. Trafikverket arbetar med bland annat följande mål: 

• Riskerna i järnvägstransportsystemet ska succesivt minska. Särskilt ska åtgärder 

som syftar till barns säkerhet prioriteras. 

• Antalet olyckor vid plankorsningar mellan väg och järnväg ska minska. 

• Antalet urspårningar i tågtrafik ska minska. 

Aspekter som normalt är viktiga vid bedömning av risk och säkerhet är förekomst av 

plankorsningar, banans tekniska standard som räler, ATC (automatisk tågkontroll) och 

trafikstyrningssystem, förekomst av vattentäkter och bebyggelse nära spåren. På stationer är 

otillåtet spårspring ofta ett säkerhetsproblem.  

 Effekter och konsekvenser 

Riskbedömningen hanterar plötsligt inträffade händelser (olyckor) i samband med 

verksamhetens byggskede och driftskede. 

Riskbedömningen för driftskedet inleds med en inventering av riskobjekt (exempelvis 

transport av farligt gods) respektive skyddsvärda objekt (exempelvis människor, 

samhällsviktiga verksamheter och skyddsvärd naturmiljö) inom planområdet. Därefter görs 

en övergripande konsekvensbaserad bedömning av vilken påverkan som kan uppstå i 

samband med olycka. Olycksscenarier som bedöms kunna medföra betydande påverkan på 

ett eller flera av de skyddsvärda objekten studeras vidare. Risknivån uppskattas antingen 

kvalitativt eller kvantitativt. Uppskattning av risknivån för respektive scenario som 

människor kan påverkas av (till följd av järnvägen) bygger på kvantitativa metoder – 

individrisk respektive samhällsrisk. Motsvarande metoder saknas för påverkan på 

naturmiljö och samhällsviktiga funktioner, varför bedömning av sådan påverkan sker 

kvalitativt. Där så är möjligt genomförs en värdering av risknivån för att avgöra om behov av 

åtgärder föreligger. 
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Stor negativ konsekvens Uppstår när åtgärden innebär risknivåer för människa, miljö 

och anläggningar som inte kan accepteras. I dessa fall krävs 

åtgärder som reducerar risken så att den kan accepteras. 

Måttlig negativ konsekvens Uppstår när järnväg innebär risker där behov av åtgärder 

måste utredas vidare. 

Liten negativ konsekvens Uppstår när projektet innebär förhöjda risknivåer som kan 

accepteras och inga åtgärder krävs. 

Ingen konsekvens Uppstår när projektet inte innebär förhöjda risknivåer. 

Positiv konsekvens Uppstår när ny utformning av järnväg bidrar till att risknivån 

sänks alternativt helt byggs bort. 

 

Bedömningen är preliminär. På den angränsande utbyggnadsetappen, Stenkumla –

Dunsjö, så har bedömningar av påverkan på miljön bedömts. Då trafikförutsättningarna är 

de samma så antas riskerna vara de samma. Gällande naturmiljö så bedöms olyckor som 

kan påverka den terrestra naturmiljön i första hand vara förknippade med brand, medan 

påverkan på den akvatiska miljön framför allt bedöms vara kopplad till vätskeutsläpp. 

Genomförda frekvensberäkningar visar att sannolikheten för att brandförlopp ska inträffa är 

låg (bedöms kunna inträffa cirka en gång på 1 000 000 år). Järnvägen passerar sjöarna 

Skiren och Skeppsjön som båda har naturvärdesklass 3. Med bedömningen av riskpåverkan 

och naturvärdena så antas konsekvensen bli lite negativ. 

Risknivån och därigenom miljöeffekter och miljökonsekvenser ökar generellt med en ökad 

trafik och fler personer som rör sig och bor längs järnvägen. Det är i första hand olyckor med 

efterföljande giftiga utsläpp av gas som bedöms kunna påverka samhället Mariedamm. Då 

godstransporterna ökar finns risk att sannolikheten för farligt godsolyckor med gasutsläpp 

också ökar. Med detta resonemang bedöms en liten till måttlig negativ konsekvens uppstå 

för de boende i Mariedamm. 

Med underlag från angränsande etapp, Stenkumla - Dunsjö, görs bedömningen att endast 

marginell skillnad finns mellan utbyggnadsalternativet och nollalternativet. En skillnad är 

att risken för personolycka vid plankorsning inte förekommer alls i utbyggnadsalternativet  

då plankorsningen byggs bort. 

Sammantaget bedöms  en liten till måttligt negativa konsekvenser kunna uppstå för olyckor 

eller dess risker. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.10. Klimat 

På internationell, nationell och regional nivå har det uppmärksammats att klimatpåverkan 

kraftigt måste begränsas för att förhindra ytterligare uppvärmning av jordens klimatsystem. 

Halterna av växthusgaser (koldioxid, metan och andra gaser) har ökat i jordens atmosfär på 

grund av mänskliga aktiviteter främst förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och 

naturgas. Utsläpp av växthusgaser från järnvägsanläggningen härrör från dieseldrivna lok. 

Utsläppen relaterade till anläggningens utformnings- och byggskede är också en faktor.  

De transportpolitiska målen och de nationella miljökvalitetsmålen hanterar övergripande 

mål för klimatpåverkan och energihushållning. 

Utsläpp av växthusgaser och energianvändning uppstår i olika omfattning både direkt och 

indirekt i transportsystemet och i samtliga skeden av livscykeln. Indirekta utsläpp sker 

under utvinning av råmaterial, produktion av bygg- och installationsmaterial, byggskede, 

driftskede och underhåll fram tills dess att anläggningens komponenter och material tjänat 

ut sin funktion eller livslängd och behöver bytas ut eller kasseras. Beräkningar visar att 

klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter per år där byggprocesserna för anläggning av vägar och järnvägar 

utgör en dryg fjärdedel.  

 Effekter och konsekvenser 

Bedömningen är preliminär Utsläppen under driftskedet uppstår främst vid 

förbränning av fossila bränslen. Utsläppen av växthusgaser under byggskedet varierar 

beroende på vilken typ av konstruktioner, materialval, byggmetoder, transporter och 

underhållsåtgärder som används. (IVA & Sveriges Byggindustrier, 2014). Ett stort 

infrastrukturprojekt som Godsstråket har därför en stor och betydande klimatbelastning 

även under byggskedet. 

En klimatkalkyl tas fram inom projektets ramar och kommer redovisas i den slutgiltiga 

MKB:n. 

 Förslag till skyddsåtgärder 

Dessa utarbetas när konsekvenserna är färdigbedömda. 
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8.11. Nollalternativets effekter och konsekvenser  

I nollalternativet kommer ingen exploatering av mark att göras. Järnvägen finns redan idag 

och kommer att ligga kvar på samma plats. Här är påverkan mer kopplad till trafikeringen 

på järnvägen. Trafikeringen längs järnvägen kommer att öka men ger redan idag upphov till 

bullerstörningar. I Mariedamm ligger bostadshus nära järnvägen. Befintlig plankorsning 

kommer att vara kvar vilket utgör säkerhetsrisker. Natur- och kulturmiljövärden samt 

förutsättningar för djur att passera längs järnvägen kommer inte att påverkas. 

Förutsättningarna för grundvattenresurserna längs järnvägen kommer inte att förändras. 

8.12. Byggskedet 

Detta kapitel redovisas i den slutgiltiga MKB:n. 
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9. Samrådsprocessen 

9.1. Genomförd samrådsprocess 

Utarbetas i den slutgiltiga MKB:n. 
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10. Måluppfyllelse och samlad bedömning 

10.1. Samlad konsekvensbedömning 

Utarbetas i den slutgiltiga MKB:n. 

10.2. De allmänna hänsynsreglerna 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter och öka 

miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser 

gäller. Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är alla som bedriver eller avser 

att bedriva en verksamhet skyldiga att vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. De allmänna hänsynsreglerna ligger till grund 

för arbetet med upprättande av denna järnvägsvägplan. I MKB:n redovisas hur relevanta 

hänsynsregler tillämpats: 

Kunskapskravet innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 

som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och hur de kan 

skyddas. 

Inom planarbetet har erforderliga utredningar genomförts för att ta fram underlag för 

projektets miljöpåverkan. I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) sammanställs och 

nyttjas befintlig och ny kunskap. Denna hänsynsregel bedöms därmed vara uppfylld till den 

nivå som är skälig. 

Försiktighetsprincipen innebär att risken för negativ påverkan på människors hälsa och 

miljön, gör att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en 

störning. Vidare ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter. 

I MKB:n finns förslag för att mildra effekten av negativa konsekvenser. I kommande 

byggprojektering projekteras lösningar och krav ställs på utförande i byggskedet som 

grundas på bland annat åtgärdsförslag i MKB:n. 

Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan 

bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Föreslagna åtgärder ligger i huvudsak i befintlig järnvägssträckning och därmed i en miljö 

som redan är påverkad av infrastruktur. Föreslagen ny sträckning är delvis vald för att 

minska intrång och påverkan på vattenförekomsten Skeppsjön. Projektet medför en från 

allmän synpunkt god hushållning. Förslaget bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap 

1 §. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att råvaror och energi ska användas 

så effektivt som möjligt. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller 

bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas. 
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I entreprenaden kommer bergmassor i möjligaste mån återanvändas inom området. 

Omhändertagandet av överskottsmassor studeras med avseende på klassificeringen av 

massor. De överskottsmassor som uppstår i byggskedet som innehåller föroreningar 

behöver då hanteras på ett korrekt sätt. Klassificeringen av massorna skapar möjligheter att 

återanvända vissa massor i andra projekt. Hushållningen av råvaror och energi bedöms 

därför kunna hanteras i skälig omfattning. 

Skälighetsprincipen innebär att hänsynsreglerna ska tillämpas efter en avvägning mellan 

nytta och kostnader. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara 

ekonomiskt orimliga att genomföra. 

Åtgärder föreslås gällande hantering av processvatten i byggskedet. Åtgärden är 

miljömässigt och ekonomiskt motiverad för att minska föroreningsbelastningen på 

Skeppsjön och uppfylla försiktighetsprincipen. Föreslagna åtgärder bedöms inte försvåra 

möjligheten att klara miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna. 

10.3. Transportpolitiska mål och projektmål 

Uppfyllelsen av de transportpolitiska målen utgår ifrån funktions- respektive hänsynsmålet. 

Här redogörs även föruppfyllelsen av projektmålen.  

Funktionsmål - Tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 

jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

Projektmålet: Utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Dunsjö – Jakobshyttan ska 

möjliggöra ökad kapacitet för godståg och möjlighet att utöka persontrafiken samt 

möjliggöra för god punktlighet för såväl gods- som persontåg 

Måluppfyllelse. Projektet bedöms bidra till att funktionsmålet och projektmålet uppfylls. 

Utbyggnad av dubbelspår på sträckan Dunsjö – Jakobshyttan bidrar, tillsammans med 

övriga delprojekt inom Hallsberg – Degerön till en kapacitetshöjning för regionala och 

nationella gods- och persontransporter. God punktlighet för tågtrafiken uppnås genom 

dubbelspårsutbyggnaden.  Ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms projektet ge goda 

förutsättningar för att öka jämställdheten eftersom förutsättningarna för att resa med tåg 

ökar för alla. 

Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 

Projektmålet: Utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Dunsjö – Jakobshyttan ska bidra till 

förbättrad säkerhet längs sträckan 

Måluppfyllelse. Projektet bedöms bidra till att hänsynsmålet och projektmålet uppfylls. 

Trafiksäkerheten upprätthålls och risken för olyckor minskar då en plankorsning med en 

väg stängs. Transporter och resor med tåg är i sig är ett mycket säkert färdmedel. Projektet 

bedöms i förlängningen minska transportsystemets miljöbelastning då möjligheter skapas 

för en överflyttning från vägtrafik till spårburen trafik. 
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10.4. Nationella miljökvalitetsmål  

De miljökvalitetsmål som berörs av projektet redovisas nedan. 
 

Mål Påverkan 

Begränsad 

klimatpåverkan 

Utbyggnaden med nytt spår ökar kapaciteten för 

järnvägen och kommer därmed öka förutsättningarna 

för att avlasta vägtrafiken. Tåg som idag måste ta 

omvägar får en genare och mer energibesparande väg. 

Detta bidrar på sikt till minskade utsläpp av 

växthusgaser och ökad miljömåluppfyllelse. 

Giftfri miljö Förebyggande skyddsåtgärder utförs för att inte sprida 

föroreningar vid schaktarbeten och hantering av 

kemikalier eller drivmedel. Målsättningen är att välja så 

miljövänliga produkter och metoder som möjligt. 

Hantering, återanvändning och omhändertagande av 

förorenad jord utförs i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Måluppfyllelsen kan påverkas av rådande risker. 

Ingen övergödning Förebyggande åtgärder utförs för att minimera 

spridningen av kväveföroreningar från bergsprängning. 

Skeppsjöns omsättningstid och det att sjön är 

fosforbegränsad bidrar också till att målet inte bedöms 

påverkas. 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Järnvägens utformning i passager av vattendrag 

utformas så att de inte utgör hinder för fisk och andra 

djur. Vid anläggning av trummor genomförs 

skyddsåtgärder för att minimera påverkan på 

vattenkvaliteten. Målet påverkas inte.  

Grundvatten av god 

kvalitet 

Ingen risk finns för storskalig påverkan på 

grundvattenresurser. Målet påverkas inte. 

Levande skogar Skogsmark tas i anspråk vid ny järnvägssträckning.. 

Intrången i skogsmark är negativt för 

miljömålsuppfyllelsen.  

God bebyggd miljö Genom att bl.a. stänga en plankorsning ökar säkerheten 

och bulleråtgärder bedöms utbyggnadsalternativet bidra 

till uppfyllande av miljömålet. 

Ett rikt växt- och djurliv Naturmark tas i anspråk vilket är negativt  men det är 

positivt att järnvägssträckningen flyttas bort från 

Skeppsjön vilket ökar konnektiviteten utmed sjön. 

Sammantaget bedöms att målet inte påverkas 

nämnvärt.. 
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11. Fortsatt arbete 

11.1. Kommande sakprövningar 

Med sakprövningar menas prövning av olika verksamheter som byggandet av dubbelspåret 

medför och som inte regleras i fastställelsen av järnvägsplan. Sakprövning sker främst mot 

olika kapitel i Miljöbalken (MB) men även prövning mot Kulturminneslagen samt Plan- och 

bygglagen kan vara aktuellt. När detaljprojekteringen ökar blir det tydligare vad som 

kommer att påverkas och vilka tillstånd eller anmälningar som krävs. Inom ramen för 

järnvägsplanen har ett antal åtgärder identifierats som kan leda till prövning. Se Tabell 2.  

Tabell 2. Kommande sakprövningar. 

Lagstöd Prövningsinstans Verksamhet 

Miljöbalken 9 kap. Länsstyrelsen/Askersunds 

kommun 

Krossning och sortering av 

berg. Upplag av massor. 

Hantering förorenade 

massor och utsläpp av 

avloppsvatten (länsvatten, 

processvatten, dagvatten) 

Miljöbalken 11 kap. Mark- och miljödomstolen, 

Länsstyrelsen 

Byte/anläggande av 6 

stycken trummor. 

Omledning av ett 

vattendrag, Bortledning av 

grundvatten vid 

bergskärning och tunnel. 

Miljöbalken 15 kap. Länsstyrelsen/Askersunds 

kommun 

Transport och 

mellanlagring av avfall. 

Kulturmiljölagen Länsstyrelsen Påverkan på fornlämning. 

Plan och bygglagen Askersunds kommun Bygglov för bullerplank, 

marklov och bygglov. 

 

11.2. Miljöuppföljning 

Järnvägsplanen och MKB:n lägger grunden för den fortsatta miljöstyrningen i arbetet med 

att förverkliga järnvägsplanen. Miljöstyrningen anpassas i senare skeden till förändrade 

förhållanden som kan uppkomma under projektets gång genom ny kunskap, nya krav och 

nya metoder. I byggskedet görs fördjupade utredningar och projekteringen förfinas vilket 

gör att uppföljning justeras. Föreslagen uppföljning har valts ut för att påvisa störningar 

under bygg- och drifttiden. Tabell med miljöuppföljning upprättas i slutliga MKB:n.  
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Kommande tillståndsprocess och myndighetskrav kan komma att ställa ytterligare krav på 

uppföljning. 
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