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,QQHKnOOMlUQYlJVSODQ
Det här dokumentet är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som
tillhör järnvägsplan för Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra.
Järnvägsplanen består av ett antal olika textdokument, en fastighetsförteckning
samt kartor enligt nedan.

7H[WGRNXPHQW
•

Planbeskrivning. Innehåller en beskrivning av projektets samlade
effekter på funktion, teknik, ekonomi, markförhållanden och miljö.

•

Miljökonsekvensbeskrivning. Detta dokument, se läsanvisning
miljökonsekvensbeskrivning.

•

Gestaltningsprogram. Utgör underlag till planbeskrivningen
och miljökonsekvensbeskrivningen. Innehåller förslag på hur
järnvägsanläggningen kan se ut och hur den kan anpassas till omgivande
landskap.

•

Barnkonsekvensanalys. Utgör underlag till planbeskrivningen och
miljökonsekvensbeskrivningen. Beskriver hur barn kan komma att påverkas
av projektet.

•

Samrådsredogörelse. Innehåller inkomna synpunkter från samråd med
myndigheter, organisationer och allmänhet som genomförts under arbetet
PHGMlUQYlJVSODQHQVDPW7UD¿NYHUNHWVNRPPHQWDUHUbYHQHQUHGRYLVQLQJ
av tidigare genomförda samråd.

•

Underlagsrapporter och PM. Eventuella underlagsrapporter och PM
redovisas i respektive textdokument.

)DVWLJKHWVI|UWHFNQLQJ
•

Fastighetsförteckning. Förteckning över fastigheter som behöver
tas i anspråk samt kända fastighetsägare och rättighetsinnehavare.
I fastighetsförteckningen redovisas även fastigheter som utan
bullerdämpande åtgärder beräknas utsättas för buller som överskrider de
tillämpade riktvärdena.

.DUWRU
•

3ODQRFKSUR¿ONDUWRU3ODQRFKSUR¿ONDUWRUQDYLVDUMlUQYlJHQV
VWUlFNQLQJRFKXWIRUPQLQJLSODQRFKSUR¿OLVNDOD.DUWRUQDYLVDU
även den mark och/eller det utrymme samt de särskilda rättigheter som
behöver tas i anspråk i bygg- och driftskede. När kartorna fastställs blir de
juridiskt bindande.

•

Illustrationskarta. Illustrationskartan redovisar hur anläggningen
kan komma att se ut. Här redovisas saker som inte fastställs i plankartan,
men som ändå påverkas av projektet. Exempel på sådant är enskilda
eller kommunala vägar, enskilda utfarter och byggnader utanför
järnvägsplaneområdet.

•

Översiktskarta. Översiktskartan visar var projektet är beläget.

•

Sektioner. Visar järnvägens sträckning och utformning i tvärsektioner.

/lVDQYLVQLQJPLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ
Miljökonsekvensbeskrivningen består av 24 kapitel, som är strukturerade enligt
nedan. Den som önskar en snabb överblick och beskrivning av de huvudsakliga
PLOM|NRQVHNYHQVHUQDNDQOlVDNDSLWHOSammanfattning och kapitel 22 Samlad
miljöbedömning.
.DSLWHO



6DPPDQIDWWQLQJ

Kapitel 2





Beskriver bakgrund, motiv till byggande och
SURMHNWVSHFL¿NDPnO

Kapitel 3

Redovisar MKB-arbetets metod och avgränsningar.

Kapitel 4

Redovisar planeringsförutsättningar för den föreslagna
utbyggnaden och redogör för nyckelfrågor i
miljökonsekvensbeskrivningen.

Kapitel 5-6

Beskriver planförslagets omfattning och utformning
samt hur byggnationen är tänkt att gå till.

Kapitel 7-20

Beskriver miljöeffekter och redovisar bedömningar
av konsekvenser av projektet i byggskede och
driftskede samt i det så kallade nollalternativet, vilket
innebär att projektet inte blir av. Beskriver även
åtgärder för att motverka negativa konsekvenser.
.DSLWHOEHVNULYHUDVSHNWHUPHGIRNXVSnKlOVD
RFKERHQGHPLOM|.DSLWHOEHVNULYHUDVSHNWHUPHG
fokus på naturresurser.
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%HVNULYHUI|UXWVlWWQLQJDURFKNRQVHNYHQVEHG|PQLQJ
inför miljöprövning av Natura 2000-området
Getteröns fågelreservat.
Samlad bedömning av nyckelfrågor och miljökonVHNYHQVHUXWLIUnQVOXWVDWVHUVRPGUDVLNDSLWHO
Uppföljning av de centrala bestämmelserna i
miljöbalken, de nationella miljökvalitetsmålen och
7UD¿NYHUNHWVPLOM|SROLF\

Kapitel 23

Redogör för de samråd som genomförts under arbetet
med miljökonsekvensbeskrivningen.

Kapitel 24

Redovisar fortsatt arbete och miljöuppföljning i
byggskedet.

Referenser och ordlista
Bilagor och underlagsrapporter till detta dokument redovisas i
innehållsförteckningen nedan.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 1 - Sammanfattning

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 6DPPDQIDWWQLQJ
,GHWKlUNDSLWOHWJ|UVHQVDPPDQIDWWQLQJDYPLOM|NRQVHNYHQVEHG|PQLQJHQ%DNJUXQG
RFKlQGDPnOEHVNULYVRFKSURMHNWHWSUHVHQWHUDVNRUW'HKXYXGVDNOLJDEHG|PQLQJDUQD
DYPLOM|NRQVHNYHQVHUSUHVHQWHUDV

 %DNJUXQGRFKlQGDPnO

 3URMHNWEHVNULYQLQJ

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund
är en av Sveriges viktigaste järnvägar
I|UEnGHSHUVRQWUD¿NRFKJRGVWUD¿NSn
regional och nationell nivå. Banan knyter
ihop Göteborgsregionen med sydvästra
Skåne. Den är även en naturlig förbindelse
till Köpenhamn och vidare ut i Europa via
Öresundsbron.

Järnvägsplanen omfattar en utbyggnad till
dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg
och Hamra, en sträcka på cirka 7,5 kilometer.
Under centrala Varberg planeras järnvägen gå
i en tunnel. Norr om Getteröbron anläggs en
ny godsbangård. Stationen för resandeutbyte
SODQHUDVOLJJDFLUNDPHWHUOlQJUHQRUUXW
lQGHWEH¿QWOLJDVWDWLRQVKXVHW'HWQ\DSODWWformsområdet ligger nedsänkt cirka 9 meter i
ett tråg.

Västkustbanan byggdes ursprungligen som en
enkelspårig järnväg. Den har sedan successivt
byggts ut från enkelspår till dubbelspår
med avsikten att skapa ett snabbt, effektivt
och miljövänligt transportmedel för både
människor och gods. Målet är dubbelspår
på hela Västkustbanan, eftersom det behövs
för att möta transportsystemets behov av
ökad kapacitet. Ett fullt utbyggt dubbelspår
ger möjlighet till ökad turtäthet, attraktiva
WnJOlJHQI|UJRGVWUD¿NHQNRUWDUHUHVWLGHURFK
ökad tillförlitlighet i hela transportsystemet.
,GDJlUFLUNDSURFHQWDY9lVWNXVWEDQDQ
utbyggd till dubbelspår. I Halland återstår
HQGDVWGHOHQJHQRP9DUEHUJbQGDPnOHWI|U
utbyggnaden genom Varberg har formulerats
i fyra punkter utifrån tidigare utredningar och
GHWUDQVSRUWSROLWLVNDPnOHQ
•

Möta transportsystemets behov av ökad
kapacitet

•

gNDGWUD¿NVlNHUKHW

•

Förbättrad miljö

•

Station i centrum behåller och utvecklar
en levande och attraktiv stadskärna

Utbyggnaden genom Varberg har utretts
under många år. 2003 fattade dåvarande
Banverket beslut om att gå vidare med ett tunQHODOWHUQDWLYLVWDGVPLOM|'HQPDUV
fattade regeringen beslut om att ge projekWHWWLOOnWOLJKHWHQOLJWNDSLWOHWPLOM|EDONHQ
%HVOXWHWLQQHElUDWW7UD¿NYHUNHWWDUIUDPHQ
järnvägsplan där tunnelalternativets sträckQLQJEHVWlPVLSODQRFKSUR¿O



Direkt söder om plattformarna övergår tråget
i en täckt betongtunnel. Under staden går
järnvägen i en bergtunnel. Totalt blir tunneldelen cirka 3 kilometer lång. Den södra
tunnelmynningen planeras i Brearedsområdet.
%\JJWLGHQlUSODQHUDGWLOOVMXnUPHOODQ
och 2025. Möjliga lösningar för att bygga järnvägsanläggningen har tagits fram i järnvägsplanen.
En förutsättning för byggandet är att den
QXYDUDQGHMlUQYlJVWUD¿NHQVNDIXQJHUDXQGHU
hela byggtiden. För att det ska gå krävs att
byggandet sker i etapper. Inledningsvis görs
förberedande arbeten där ledningsomläggningar, byggande av en ny Getteröbro och byggande en tillfällig gångbro vid det nuvarande
stationshuset ingår. Tillfälliga spår och en tillIlOOLJVWDWLRQDQOlJJV7LOOIlOOLJDWUD¿NO|VQLQJDU
I|UJnHQGHF\NOLVWHUNROOHNWLYWUD¿NUHVHQlUHU
RFKELOLVWHURUGQDV8QGHUÀHUDnUNRPPHUHQ
stor schakt att ligga öppen i Varbergs centrala
delar. Stora mängder bergmassor och jordmassor ska hanteras.

 )|UXWVlWWQLQJDU
Utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg går genom områden med olika karaktärer,
från ett typiskt halländskt beteslandskap i
den norra delen av utbyggnaden till det öppna
odlingslandskapet i söder. Däremellan passerar den ett handels- och verksamhetsområde, Varbergs hamn, stadens centrala delar
RFKGHWEH¿QWOLJDVWDWLRQVRPUnGHW6|GHURP

Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 1 - Sammanfattning

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

den planerade tunneln går järnvägen genom
ett rekreations- och naturområde. Ovanpå
tunneln utgörs markanvändningen till stor del
DYEODQGDGERVWDGVEHE\JJHOVH'HQEH¿QWOLJD
järnvägen går längs med kusten och skärmar
av staden från havet.
De olika områden som berörs av projektet gör
att ett stort antal miljöaspekter blir relevanta
i miljökonsekvensbeskrivningen. Följande
DVSHNWHUEHKDQGODV

,QlUKHWHQDYMlUQYlJHQ¿QQVWYnDY+DOODQGV
mest prioriterade områden för förorenad
mark, ”Nordvästra Varberg” och ”Kvarteret
Renen”. I nordvästra Varberg har industriverksamhet pågått under lång tid och objektet
omfattar ett antal olika verksamheter, bland
DQQDWGHWEH¿QWOLJDMlUQYlJVRPUnGHWRFKHQ
nedlagd deponi, Lassabackadeponin. Så kallat
lakvatten från deponin påverkar idag vattenmiljön i området, även i Getteröns fågelreservat/naturreservat. Kvarteret Renen är källområde för en föroreningsplym med mycket höga
halter klorerade lösningsmedel. Stor spridning
har konstaterats i jordgrundvatten och berggrundvatten.

•

Stads- och landskapsbild

•

Kulturmiljö

•

Naturmiljö

•

Friluftsliv och rekreation

 .RQVHNYHQVHU

•

Buller, vibrationer och stomljud

 1ROODOWHUQDWLYHW

•

Elektromagnetiska fält

•

Luftkvalitet

•

Förorenad mark

Nollalternativet innebär en situation om järnvägsutbyggnaden inte genomförs. Nollalternativet används som jämförelsealternativ till
bedömda konsekvenser i driftskedet.

•

Yt- och grundvatten

•

Jordbruk och odlingsverksamhet

•

Risk och säkerhet

Kusten, beteslandskapet norr om Getteröbron,
stationsområdet och det öppna jordbrukslandskapet söder om den planerade tunnelmynningen bedöms ha höga värden för stads- och
landskapsbilden och för friluftsliv och rekreation. Varbergs innerstad med bland annat Varbergs fästning samt kustsanatoriet Apelviken
söder om tätorten omfattas av ett riksintresse
för kulturmiljövård. Ett antal fornlämningar
¿QQVLRPUnGHWEODQGDQQDWIRUQOlPQLQJVRPUnGHW9DUEHUJVRPXWJ|UVDYHWWPHGeltida stadslager från Varbergs föregångare
Getakärr.

Nollalternativet medför i alla miljöaspekter
inga eller endast små negativa effekter. De
negativa konsekvenser som uppkommer i
QROODOWHUQDWLYHWDYVHU
5LVNRFKVlNHUKHW|NDGWUD¿NHULQJLSODQkorsningar ökar risken för olyckor både vid
stationen och vid plankorsningar.
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOWGHQXW|NDGHWUD¿NHringen i nollalternativet jämfört med nuläget
PHGI|UDWWERVWlGHUNDQXWVlWWDVI|U
elektromagnetiska fält över långtidsmedelvärGHWǋ7
%XOOHUGHQ|NDGHWUD¿NHULQJHQPHGI|U|NDGH
EXOOHUVW|UQLQJDUIUnQEH¿QWOLJMlUQYlJ,QJD
bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärm eller bullervall bedöms utföras i nollalternativet.

1RUURP*HWWHU|EURQSnGHQEH¿QWOLJDMlUQYlgens västra sida ligger ett av Sveriges främsta fågelområden. Området är skyddat som
Positiva konsekvenser uppnås i nollalternaNatura 2000 (Getteröns fågelreservat) och
tivet genom att Lassabackadeponin sluttäcks
naturreservat (Getteröns naturreservat) samt
och att efterbehandlingen av kvarteret Renen
omfattas av ett större område av riksintresse
är genomförd.
för naturmiljö. Det omfattas också av den så
kallade Ramsarkonventionen, som innebär
 6N\GGVnWJlUGHU
ett skydd för internationellt viktiga våtmarks(WWÀHUWDOVN\GGVnWJlUGHUKDUXWUHWWV3n
RPUnGHQ3nGHQEH¿QWOLJDEDQJnUGHQ¿QQV
YlUGHIXOONlUOYl[WÀRUDRFKLQVHNWVIDXQD6|GHU plankartan fastställs skyddsåtgärder för bullerskydd, utjämningsmagasin och åtgärder för
RPGHQSODQHUDGHWXQQHOQ¿QQVHWWDQWDODOstigande havsnivå. Vidare kommer ett stort
léer, märgelgravar och stenmurar som hyser
antal skyddsåtgärder att hanteras inom ramen
viktiga naturmiljövärden. Bland annat har
groddjur och ål hittats i närheten av järnvägen. för planbeskrivningen; dessa omfattar bland
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Den planerade sträckningen genom Varberg. Sträckan går genom eller i närheten av ett antal skyddade
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annat åtgärder för stads- och landskapsbild,
naturmiljön, kulturmiljön, vibrationer, stomljud, ytvatten och grundvatten under både
byggskedet och driftskedet.

Elektromagnetiska fält - eftersom den nya
elanläggningen utformas med bättre miljöprestanda jämfört med nollalternativet medför
planförslaget positiva konsekvenser.

Skyddsåtgärder med bullerskydd genomförs så att Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat endast påverkas marginellt av
ökat buller från järnvägen. Vattenkvaliten i
området kommer att förbättras i och med att
avfall tas bort från järnvägens område och att
utjämningsmagasin utförs.

Förorenad mark - en stor mängd förorenad
mark tas bort vilket medför att nuvarande
exponerings- och spridningsrisker till följd
av förorenade massor/deponimassor inom
schaktområden kommer att minska jämfört
med dagens förhållanden.

 %\JJVNHGHW
Ett stort projekt som utbyggnaden till dubbelspår genom Varberg kommer att påverka
både människor och miljö under hela byggtiden. Påverkan består bland annat av ett stort
antal byggtransporter som ger bullerstörningar samt stora ytor som tas i anspråk för
byggvägar, tillfälliga upplag och etableringsytor. Detta medför att miljöaspekterna buller,
vibrationer och jordbruk får stora negativa
konsekvenser under byggtiden. Dessa miljökonsekvenser bedöms inte kunna mildras
ytterligare genom olika skyddsåtgärder. För
övriga miljöaspekter blir konsekvenserna små
till måttligt negativa under byggtiden.

 'ULIWVNHGHW
De största negativa konsekvenserna i driftskedet omfattar stads- och landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, stomljud, jordbruk och
odlingsmark. Med de skyddsåtgärder som
beskrivs, bedöms dessa miljöaspekter få små
till måttligt negativa konsekvenser. Ingen miljöaspekt bedöms medföra stor negativ konsekvens i driftskedet.
Genom att den nya järnvägen förläggs i tunnel
genom Varberg uppnås i driftskedet positiva
NRQVHNYHQVHUI|UÀHUDPLOM|DVSHNWHU$WW
förlägga järnväg i tunnel och nedsänkt i tråg
är i sig en form av skyddsåtgärd för att minska
störningarna från järnvägen.
Järnvägen förläggs i tunnel och därmed minskar antal fastigheter som utsätts för buller
|YHUULNWYlUGHW'RFN¿QQVLGDJIDVWLJKHWHUL
Brearedsområdet som inte utsätts för buller
IUnQWnJWUD¿NVRPLIUDPWLGHQInUHQQ\EXOlerkälla.
För friluftslivet ger tunnellösningen minskad
barriäreffekt.

Den nya järnvägsanläggningen medför stora
förbättringar för risk och säkerhet genom att
LQJDSODQVNLOGDNRUVQLQJDU¿QQVNYDU
Ytterligare skyddsåtgärder kan bli aktuella
under processen med tillstånd enligt 7 kap
miljöbalken.

 )RUWVDWWDUEHWH
I det fortsatta miljöarbetet inför utbyggnaden
genom Varberg kommer ett antal prövningar
och tillstånd att behövas, utöver järnvägsplanen. Vissa miljöfrågor behöver utredas vidare
och andra följas upp, för att säkerställa att
krav klaras. Detta görs genom upprättande av
exempelvis handlingsplaner, kontrollprogram
och riskanalyser i byggskedet samt genom
uppföljningar i driftskedet.
I det fortsatta arbetet kommer tillstånd för
vattenverksamhet sökas och Natura 2000
prövning att genomföras.
Uppföljningar i driftskedet kommer att göras
XWLIUnQGHNUDYVRP¿QQVLMlUQYlJVSODQ
miljötillstånd och dispenser, exempelvis för
kulturmiljöer, artskyddsärenden, yt- och
grundvattennivåer samt störningar mot
omgivningen i form av buller, vibrationer och
stomljud. För Natura 2000-området Getteröns fågelreservat kommer en tillståndsprövning enligt miljöbalken att genomföras.

 6DPODGEHG|PQLQJ
6DPPDQWDJHWPHGI|USURMHNWHWÀHUDSRVLWLYD
miljökonsekvenser vilket bedöms överväga
nackdelarna med de negativa miljökonsekvenser.Under byggskedet uppstår sammantaget
QHJDWLYDPLOM|NRQVHNYHQVHUI|UÀHUWDOHWPLOM|aspekter. Skyddsåtgärder vidtas för att minska
påverkan.
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Figur 1.2
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 %DNJUXQG
,GHWKlUNDSLWOHWUHGRYLVDVEDNJUXQGHQWLOOSURMHNWHW9DUEHUJVWXQQHOQ9lVWNXVWEDQDQ
9DUEHUJ+DPUD9lVWNXVWEDQDQVIXQNWLRQEHVNULYVRFKSURMHNWVSHFL¿NDPnO
SUHVHQWHUDV

 9lVWNXVWEDQDQVIXQNWLRQL
WUDQVSRUWV\VWHPHW
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund
är en av Sveriges viktigaste järnvägar
I|UEnGHSHUVRQWUD¿NRFKJRGVWUD¿NSn
regional och nationell nivå. Banan knyter
ihop Göteborgsregionen med sydvästra
Skåne. Den är även en naturlig förbindelse
till Köpenhamn och vidare ut i Europa
via Öresundsbron. Den cirka 30 mil långa
banan är utpekad som riksintresse för
NRPPXQLNDWLRQ'HQLQJnUL(8VXWSHNDGH
transportnätverk Trans European Network
7(17 RFKLGHWDY7UD¿NYHUNHWXWSHNDGH
strategiska godsnätet. Andra järnvägar som
Västkustbanan ansluter till är bland andra
Viskadalsbanan, Västra stambanan, Södra
stambanan, Norge/Vänerbanan, Kust till
kust-banan och Godsstråket genom Skåne.
Mellan Göteborg och Lund passerar
9lVWNXVWEDQDQHWWÀHUWDOPHGHOVWRUDVWlGHU
längs kusten. Städerna har ett inbördes
avstånd av 30 till 50 kilometer. Därmed är
förutsättningarna för regionförstoring genom
ökad arbetspendling och ökade fritidsresor
goda. Halland är en region som fortsätter
att växa. Goda kommunikationer är en
förutsättning för att regionen på bästa sätt
ska kunna utnyttja sitt läge mellan Göteborg
och Malmö/Köpenhamn, och med närhet till
Småland.
Västkustbanan byggdes ursprungligen under
WDOHWVRPHQHQNHOVSnULJMlUQYlJ
6HGDQWDOHWKDUEDQDQVXFFHVVLYW
byggts ut från enkelspår till dubbelspår
med avsikten att skapa ett snabbt, effektivt
och miljövänligt transportmedel för både

människor och gods. Målet är dubbelspår
på hela Västkustbanan, eftersom det behövs
för att möta transportsystemets behov av
ökad kapacitet. Ett fullt utbyggt dubbelspår
ger möjlighet till ökad turtäthet, attraktiva
WnJOlJHQI|UJRGVWUD¿NHQNRUWDUHUHVWLGHURFK
ökad tillförlitlighet i hela transportsystemet.

9DUEHUJ+DPUD

+DOODQGVnVHQ

bQJHOKROP0DULD
0DULD+HOVLQJERUJ&

Figur 2.1
Västkustbanans sträckning mellan Göteborg och
Lund. Idag är cirka 85 procent av banan utbyggd till dubbelspår.
Kvarstående etapper framgår med en enkel röd linje på kartan.
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,GDJlUFLUNDSURFHQWDY9lVWNXVWEDQDQ
utbyggd till dubbelspår. Kvarstående etapper
lU

DQGUDWUD¿NVODJRFKP|MOLJJ|UDDWWPHU
WUD¿NNDQÀ\WWDV|YHUIUnQYlJWLOOMlUQYlJ

•

+DOODQGVnVHQSODQHUDGWUD¿NVWDUW
GHFHPEHU

6WDWLRQLFHQWUXPEHKnOOHURFKXWYHFNODU
HQOHYDQGHRFKDWWUDNWLYVWDGVNlUQD

•

Varberg-Hamra, planerad byggstart
2019.

•

•

bQJHOKROP+HOVLQJERUJ5RPDUHVYlJ
SODQHUDGE\JJVWDUWSUHOLPLQlUW

%\WHQPHOODQROLNDWUD¿NVODJVND
förbättras och ett nytt resecentrum
ökar tillgängligheten och stärker
NROOHNWLYWUD¿NHQLUHJLRQHQ

•

Romares väg-Helsingborg C,
.QXWSXQNWHQKDULQJHQ¿QDQVLHULQJ

•

Förutsättningarna för alla resenärer att
DQYlQGDNROOHNWLYWUD¿NVND|NDJHQRP
att anläggningen utformas så att den är
tillgänglig och trygg för alla.

 3URMHNWVSHFL¿NDPnO
Nedan beskrivs ändamål och projektmål
för utbyggnaden av Västkustbanan mellan
Varberg och Hamra.

 bQGDPnO

 3URMHNWPnOPLOM|
Projektet utgår ifrån följande projektmål för
PLOM|
•

Naturvärdena kring Natura 2000området Getteröns fågelreservat ska inte
försämras av projektet. Skyddsåtgärder
ska genomföras för att minska
bullerpåverkan. Under byggskedet ska
skyddsåtgärder genomföras för att minska
risken för påverkan från lakvatten från
Lassabackadeponin och påverkan på
grundvatten.

•

Förekomsten av förorenad mark inom
järnvägsområdet och risker kring
spridning av miljöfarliga ämnen från
förorenad mark ska efter projektets
genomförande vara mindre än i nuläget.
Program och åtgärder ska genomföras
under byggskedet kring risker med
miljöfarliga ämnen.

•

Påverkan på grundvattnet i drift- och
byggskedet ska minimeras.

•

Under byggskedet ska påverkan från
masstransporter minimeras genom att
undvika transporter genom Varberg och
genom att utnyttja lämpliga tillfälliga
upplagsytor. Överskottsmassorna ses som
en resurs och kommer att i möjligaste mån
utnyttjas i projektet och andra närliggande
projekt.

Utifrån motiven till utbyggnad av
9lVWNXVWEDQDQVRPKDULGHQWL¿HUDWVLWLGLJDUH
planeringsskeden samt de transportpolitiska
målen, har fyra ändamål för projektet
formulerats.

0|WDWUDQVSRUWV\VWHPHWVEHKRYDY|NDG
NDSDFLWHW
•

Ett effektivt järnvägssystem med hög
tillgänglighet för både internationella,
nationella och regionala transporter och
resor.

•

Skapa större arbetsmarknadsregioner
genom bättre möjligheter till
arbetspendling och skapa bättre kvalitet
för näringslivets transporter.

•

Tillförlitligheten och robustheten på
hela Västkustbanan ska öka genom
att kapaciteten på banan höjs och den
tekniska standarden ökar. Detta ger
NRUWDUHUHVWLGHURFKP|MOLJKHWWLOOÀHU
tågstopp på Västkustbanan.

gNDGWUD¿NVlNHUKHW
•

Korsningar i plan mellan väg och järnväg
försvinner och ersätts av planskilda
korsningar.

)|UElWWUDGPLOM|
•



Bidra till ett långsiktigt hållbart
transportsystem såväl ekonomiskt,
miljömässigt och socialt genom att öka
WnJWUD¿NHQVNRQNXUUHQVNUDIWJHQWHPRW

7LGLJDUHXWUHGQLQJDUEHVOXWRFK
VDPUnG
Den föreslagna utbyggnaden har föregåtts av
ett antal utredningar och beslut, som beskrivs
nedan. Dåvarande Banverket har utfört
utredningarna om inget annat anges.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra
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 8WUHGQLQJDU

med dåvarande Banverket kompletterande
studier av alternativa tunnelsträckningar
Nedan beskrivs kortfattat de utredningar som
i
syfte att hitta en tunnellösning som
har genomförts.
var mindre kostsam och därmed mer
kostnadseffektiv än den lösning som
9.%
studerades i banutredningen. Ett antal
VOXWI|UGHVHQ|YHUVLNWOLJXWUHGQLQJ
ytterligare tunnelalternativ kom också fram
för norra delen av Västkustbanan mellan
XQGHUVDPUnGHWbYHQGHVVDDOWHUQDWLY
*|WHERUJRFK9HLQJHL+DOODQGNDOODG9.% studerades översiktligt av Banverket
Utredningens syfte var att redovisa ungefärliga och kommunen. Under denna period
kostnader för dubbelspårsutbyggnaden samt
VNLVVHUDGHVRFNVnÀHUYDULDQWHUSnGHQ|VWOLJD
att skissera alternativa lägen för utbyggnaden.
sträckningen. En samlad bild över de olika
Varbergs kommun har i skrivelse daterad den
sträckningsalternativ som diskuterats framgår
QRYHPEHUWLOOVW\UNWHQVWUlFNQLQJ
DY¿JXU(QPHUXWI|UOLJEHVNULYQLQJDY
genom tätorten under förutsättning att detta
DOWHUQDWLYHQ¿QQVLGHQMlUQYlJVXWUHGQLQJ
kunde ske på ett miljömässigt acceptabelt
som genomfördes 2002, se nedan.
sätt. På grundval av utredningen och inkomna
remissynpunkter förordade dåvarande
3nE|UMDGMlUQYlJVSODQRFK
Banverket en utbyggnad längs nuvarande
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ
sträckning.
Efter ett omfattande samråd mellan
dåvarande Banverket, Länsstyrelsen i
%DQXWUHGQLQJ
Hallands län och Varbergs kommun fattade
SnE|UMDGHGnYDUDQGH%DQYHUNHWDUEHWHW
%DQYHUNHWEHVOXWRPDWWJHQRPI|UD
med en så kallad banutredning. Den studerade utbyggnaden av järnvägen genom Varberg
utbyggnadsetappen omfattade sträckan
i tunnel under staden och påbörjade en
mellan Getterövägen i norr och Hamra i söder. järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning
De alternativ som studerades var ombyggnad
för detta. Banverket valde dock att avbryta
LEH¿QWOLJVWUlFNQLQJMlUQYlJVWXQQHOXQGHU
järnvägsplanearbetet och återstarta
staden och ny sträckning öster om staden
utredningsarbetet med en ny förstudie efter
samt ett kombinationsalternativ med ny
PLOM|EDONHQVWLOONRPVW
sträckning öster om staden för passerande
WUD¿NRFKELEHKnOOHWHQNHOVSnUJHQRPVWDGHQ
)|UVWXGLH
RFKEH¿QWOLJWVWDWLRQVOlJH
År 2000 redovisades en förstudie för delen
mellan Varberg och Hamra. Den utarbetades
Banutredningen omfattade utöver tekniska
för att uppfylla kraven i den ändring av
beskrivningar även en miljökonsekvensLagen
om byggande av järnväg som var en
beskrivning, en samhällsekonomisk
följd
av
miljöbalkens införande. Förstudien
jämförelsekalkyl samt en riskanalys. Syftet
syftade
till
att klarlägga förutsättningarna
med banutredningen var att ta fram
för
den
fortsatta
planeringen. I förstudien
ett beslutsunderlag för beslut om vilket
beskrevs
effekter
och konsekvenser av
alternativ som skulle ligga till grund för
GHWUHXWE\JJQDGVDOWHUQDWLYHQEH¿QWOLJ
fortsatt planering och projektering. Varbergs
sträckning, tunnel under staden och öster
kommun och Länsstyrelsen i Hallands län
om
staden längs med motorvägen (väg
förordade en tunnellösning eftersom man
E6/E20).
Alternativen överensstämmer i
ansåg att de positiva miljökonsekvenserna väl
stort
med
tidigare studerade alternativ. I
uppvägde merkostnaderna för tunneln. SJ och
sina
remissvar
tar Varbergs kommun
+DOODQGVWUD¿NHQXQGHUVWU|NEHW\GHOVHQDYHWW
och
Länsstyrelsen
i Hallands län tydlig
centralt stationsläge.
ställning för tunnelalternativet och anser
att övriga alternativ inte behöver studeras
.RPSOHWWHUDQGHVWXGLHUHIWHU
YLGDUH+DOODQGVWUD¿NHQ6-RFK+DOODQGV
EDQXWUHGQLQJHQ
tågpendlarförening tar också tydlig ställning
Efter det att remissvaren avseende banför alternativ med centralt stationsläge.
utredningen inkommit genomfördes under
bYHQ1DWXUVN\GGVI|UHQLQJHQI|URUGDU
nUHQ±HWWDQWDONRPSOHWWHUDQGH
tunnelalternativet. Föreningen Östra Spåret
studier, utredningar och samrådsdiskussioner. förordar en utbyggnad i östlig sträckning.
Varbergs kommun genomförde i samverkan
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Figur 2.2
Studerade sträckningar i Banutredningen. Bokstäverna står för de olika alternativa sträckningar som studerades: Tunnel under Vallgatan (TV), Tunnel under Domus (TD), Stadsmiljötunnel (SMT, SMTÖ), Centrumtunnel (CT),
Tunnel under Brunnsberg (TB) och en östlig sträckning (Ö1, Ö2). Bild från järnvägsutredningen.
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-lUQYlJVXWUHGQLQJ
Järnvägsutredningen för utbyggnad av
Västkustbanan på sträckan Varberg-Hamra,
inklusive miljökonsekvensbeskrivning,
lUGDWHUDGGHQIHEUXDUL,
järnvägsutredningen beskrivs effekter och
NRQVHNYHQVHUDYWYnROLNDWXQQHODOWHUQDWLY
stadsmiljötunnel (SMTÖ) och centrumtunnel
&7 VH¿JXU'HVVDEnGDDOWHUQDWLY
jämförs också mot ett nollalternativ som
innebär att ingen ny- eller ombyggnad
genomförs och att järnvägen får ligga kvar
som idag.

för utbyggnaden sedan utredningsarbetet
startades om med förstudien år 2000.
•

I enlighet med 6 kapitlet 4§ miljöbalken
har Länsstyrelsen i Hallands län beslutat
att utbyggnaden av Västkustbanan, delen
Varberg-Hamra, kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Beslutet
fattades den 4 februari 2000.

•

, MDQXDULEHVOXWDGHGnYDUDQGH
Banverket att inriktningen på det
fortsatta utredningsarbetet skulle vara
en järnvägsutredning som omfattar
systemalternativ ”Tunnel under staden”
(vilket innebär att den omfattar två
olika alternativ av en tunnellösning) och
”Nollalternativ”. Beslutet innebar också att
järnvägsutredningen ska ligga till grund
för begäran om tillåtlighetsprövning enligt
NDSLWOHWPLOM|EDONHQ%HVOXWHW¿QQV
motiverat och formulerat i en särskild
EHVOXWVKDQGOLQJGDWHUDGGHQMDQXDUL


•

'
 HQIHEUXDULEHVOXWDGH
Länsstyrelsen i Hallands län, i
HQOLJKHWPHGNDSLWOHW/DJHQRP
byggande av järnväg, att godkänna
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande
järnvägsutredningen.

•

I september 2003 beslutade dåvarande
Banverket att utredningsalternativ SMTÖ
ska ligga till grund för fortsatt arbete med
järnvägsplan och projektering. Motiven
för beslutet redovisades i en särskild
EHVOXWVKDQGOLQJGDWHUDGGHQVHSWHPEHU
2003.

•

Med järnvägsutredningen som grund
fattade regeringen beslut om att ge
SURMHNWHWWLOOnWOLJKHWHQOLJWNDSLWOHW
PLOM|EDONHQ%HVOXWHWIDWWDGHVGHQPDUV


De båda tunnelalternativen är relativt
likvärdiga. Tunneldelen går huvudsakligen
i relativt tätt och bra berg under centrala
Varberg och bergtäckningen är tillfyllest. Norr
om Getteröbron byggs en ny godsbangård som
utformas lika i de båda alternativen.
,DOWHUQDWLY607gE\JJVHQFLUNDNLORPHWHU
lång tunnel under staden. En ny station,
nedsänkt cirka 9,5 meter under omgivande
PDUNQLYnE\JJVFLUNDPHWHUQRUURP
EH¿QWOLJVWDWLRQVE\JJQDG(IWHUVWDWLRQHQ
går järnvägen in i en tunnel som efter cirka 3
kilometer kommer ut vid Brearedsområdet,
YDUHIWHUVSnUHWDQVOXWHUWLOOEH¿QWOLJW
dubbelspår.
Alternativ CT har en något östligare sträckning
med en ny station cirka 350 meter nordost
RPEH¿QWOLJVWDWLRQQHGVlQNWSnVDPPDVlWW
som alternativ SMTÖ. Sträckningen är något
kortare än SMTÖ och tunnellängden cirka 2,9
kilometer. I övrigt är alternativen likvärdiga.

 %HVOXW
Nedan beskrivs viktiga beslut som har fattats

TILLÅTLIGHETSBESLUT
5HJHULQJHQEHVOXWDGHRPDWWJH9DUEHUJVWXQQHOQWLOOnWOLJKHWXWDQDWWDQJHQnJUDVlUVNLOGDYLOONRUI|U
JHQRPI|UDQGHW5HJHULQJHQEHWRQDUYLNWHQDYI|OMDQGH
 DWWVN\GGVnWJlUGHUI|UEHJUlQVQLQJDYEXOOHUVDPWKDQWHULQJDYODNYDWWHQIUnQGHSRQLQRFKGDJYDWWHQ
IUnQVSnURPUnGHWJHQRPI|UVYLG1DWXUDRPUnGHW*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDW
 DWW7UD¿NYHUNHWLGHWIRUWVDWWDDUEHWHWXSSUlWWDUNRQWUROOSURJUDPJ|UGHI|UGMXSDGHXWUHGQLQJDURFK
nWJlUGHUVRPNUlYVLNRPPDQGHVNHGHQI|UDWWVN\GGDJUXQGYDWWHQRFKEH¿QWOLJDDQOlJJQLQJDUV
JUXQGOlJJQLQJDUVDPWPLQLPHUDUULVNHUI|UVSULGQLQJDYPDUNI|URUHQLQJDU
 DWWK|JDPELWLRQVQLYnI|UVN\GGVnWJlUGHUPRWEXOOHUIUnQMlUQYlJVWUD¿NHQKnOOVVDPWDWWVnOnQJWVRP
P|MOLJWYLGWDnWJlUGHUI|UDWWPLQVNDVW|UQLQJDUIUnQVWRPOMXG
 DWWXWE\JJQDGHQDYWXQQHOVNHUPHGK|JWVWlOOGDNUDYSnVlNHUKHWHQ
 DWW|YHUVYlPQLQJVSUREOHPDWLNHQVlUVNLOWXSSPlUNVDPPDV



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 2 - Bakgrund

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Figur 2.3
I järnvägsutredningen studerades de två tunnelalternativen Stadsmiljötunnel (SMTÖ) och Centrumtunnel
(CT). Dåvarande Banverket beslutade i september 2003 att SMTÖ ska ligga till grund för arbetet med järnvägsplanen.
Bild från järnvägsutredningen.
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 6DPUnGLWLGLJDUHXWUHGQLQJDU
Under framtagandet av de tidigare
XWUHGQLQJDUQD9%.RFKEDQXWUHGQLQJHQ
K|OOVRPIDWWDQGHVDPUnGPHG
Länsstyrelsen i Hallands län, Varbergs
kommun, myndigheter och allmänheten.
Under framtagandet av både förstudien
och järnvägsutredningen skedde samråd
med Varbergs kommun, länsstyrelsen,
särskilt berörda, enskilda, organisationer,
myndigheter och berörd allmänhet i enlighet
med miljöbalken. Arbetet följdes och
styrdes kontinuerligt av en arbetsgrupp med
representanter från dåvarande Banverket,
Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Hallands
OlQ6-)DVWLJKHWHU+DOODQGVWUD¿NHQRFK
dåvarande Vägverket. Den övergripande
styrningen av projektet skedde i samråd
med en referensgrupp med representanter
från samma parter. Det hölls även separata
överläggningar med föreningar och
privatpersoner som inkom med egna förslag
på utbyggnadsalternativ.
Under samrådstid och utställelse av järnvägsutredningen inkom ett antal yttranden. Av
de myndigheter, företag och föreningar som
OlPQDGH\WWUDQGHQI|UHVSUnNDGHGHÀHVWDGHW
nu valda alternativet, korridor SMTÖ. Dåvarande Räddningsverket ansåg att en sträckning utanför staden borde utredas ytterligare,
men bedömde också att föreslagna alternativ
kommer att erbjuda en god säkerhet för såväl
tågresenärer som personer i omgivningen.
Bland de privatpersoner som lämnade
synpunkter förespråkade många en sträckning
OlQJVPRWRUYlJHQbYHQ)|UHQLQJHQgVWUD
spåret förespråkar en östlig sträckning.
Dåvarande Banverket avfärdade en östlig
sträckning med motiveringen att detta
I|UVODJKDUVWXGHUDWVLÀHUDRPJnQJDURFK
har då funnits inte uppfylla ändamålet med
utbyggnaden. Därmed har förslaget förkastats.

 %HUHGQLQJVUHPLVVHUXQGHU
WLOOnWOLJKHWVSURFHVVHQ
Under tillåtlighetsprocessen skedde samråd
genom att dåvarande Banverket skickade ut
material på beredningsremiss innan begäran
av tillåtlighet skickades till regeringen i maj
2006. Under åren som gått efter den första
beredningsremissen har nya utredningar
gjorts och materialet från järnvägsutredningen
har uppdaterats. Detta har lett till att
GnYDUDQGH%DQYHUNHWRFKVHGDQ7UD¿NYHUNHW

skickat ut kompletterande beredningsremisser
YLGWYnWLOOIlOOHQRFKLJHQ'HVVD
har sedan efterföljts av kompletteringar till
EHJlUDQRPWLOOnWOLJKHWRFK
Nedan sammanfattas kort de remissynpunkter
som inkom till Banverket. Remissyttranden
PHG%DQYHUNHWVRFKVHQDUH7UD¿NYHUNHWV
kommentarer till dessa kan läsas i begäran
om tillåtlighet och de två kompletterande
UHPLVVHUQDRFK

%HUHGQLQJVUHPLVVnU
I den första beredningsremissen inkom 22
remisser från myndigheter, kommun och
region. Varbergs kommun, Länsstyrelsen i
Hallands län och Region Halland tog del av
yttrandena från övriga remissinstanser innan
de lämnade sina synpunkter.
Under remisstiden ställde Naturvårdsverket
frågor kring miljökvalitetsnormer och
eventuell påverkan på Natura 2000, vilket
ledde till att PM Miljökvalitetsnormer
och PM - Natura 2000 togs fram. I sin
remiss delade Naturvårdsverket Banverkets
bedömning att SMTÖ bör väljas, men ansåg
att regeringens beslut i tillåtlighetsfrågan
bör föregås av en tillståndsprövning enligt
7 kapitlet miljöbalken avseende Natura
2000-området Getteröns fågelreservat.
Naturvårdsverket saknade också underlag för
bedömning av risken av lakvattenpåverkan.
Naturvårdsverket ville att tillåtlighetsbeslutet
VNXOOHI|UHQDVPHGYLOONRUDYVHHQGHI|OMDQGH
•

Bullerriktvärden i driftskedet

•

Stomljud

•

Bullerriktvärden i byggskedet

•

Grundvattenhantering

•

Masshantering

När det gäller om prövning av Natura
2000 bör föregå regeringens beslut om
tillåtlighet svarade Banverket att en sådan
prövning bör ske i järnvägsplaneskedet, när
utredningsmaterialets detaljeringsgrad är
tillräckligt. Lakvattenpåverkan på Natura
2000-området utreddes ytterligare i PM
Påverkan från spår- och bangårdsområde
på riksintresse för naturvården och Natura
2000-område. Slutsatsen blev att den då
planerade deponeringen av överskottsmassor
på gamla avfallsdeponin innebär åtgärder
som radikalt kan minska lakvattenpåverkan
från det gamla deponiområdet. Åtgärderna
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innebär att deponin utformas för en effektiv
ytvattenavrinning och förses med en effektiv
täckning som kraftigt reducerar inläckaget av
nederbörd och därmed minskar urlakningen
av föroreningar. I övrigt ansåg Banverket inte
att tillåtlighetsbeslutet skulle förenas med
villkor.
Dåvarande Räddningsverket framförde
synpunkter på tunnelsäkerhet, bland
annat gällande utrymningsvägar,
säkerhetskrav på tåg och tågoperatörer
samt en rekommendation att tåg med
farligt gods och persontåg inte möts
inne i tunneln. Banverket svarade att
säkerhetsfrågor avseende utformning av
tunneln och av utrymningsvägar hanteras i
järnvägsplaneskedet. Säkerhetskrav på tåg och
WnJRSHUDW|UHUVDPWWUD¿NOHGQLQJVKDQWHULQJ
av tåg med farligt gods regleras inte genom
tillåtlighetsprövning eller genom lagen om
byggande av järnväg utan av nationella och
internationella föreskrifter.
Varbergs kommun tillstyrkte att regeringen
tillåter järnvägsutbyggnaden enligt den
beslutade korridoren, SMTÖ.
Länsstyrelsen i Hallands län betonade vikten
av att utbyggnaden till dubbelspår kan
slutföras snarast, med tanke på att västkusten
är ett tillväxtområde med expanderande
näringsliv och stark befolkningstillväxt.
Region Halland ansåg i sitt remissyttrande
att SMTÖ är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser och intentioner och att
materialet utgör ett tillräckligt underlag för
regeringens tillåtlighetsprövning.

.RPSOHWWHUDQGHUHPLVVnU
Efter att den första beredningsremissen
skickades till remissinstanserna gjordes
ytterligare utredningar som ledde till
förändringar i den ursprungliga korridorens
bredd. Regeringen begärde därför en
komplettering där Banverket gav berörda
remissinstanser möjlighet att yttra sig över
förändringarna. Banverket ombads även
yttra sig över synpunkter som inkommit till
regeringen från en privatperson angående risk
för översvämning i den planerade tunneln.
Banverket skickade ut det nya materialet
på remiss till Varbergs kommun,
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Hallands
län. Naturvårdsverket hade inget att erinra
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och Varbergs kommun och länsstyrelsen
tillstyrkte att regeringen gav tillåtlighet i den
utvidgade korridoren. Länsstyrelsen menade
dock att den bedömning som gjorts angående
järnvägsutbyggnadens påverkan på bland
annat Getteröns naturreservat och Natura
2000-området Getteröns fågelreservat gäller
under förutsättning att skyddsåtgärder för
buller samt hantering av lakvatten från deponi
och dagvatten från spårområdet genomförs.
Synpunkterna från en privatperson angående
översvämning i den planerade tunneln
handlade om att nya forskningsresultat
visar att havsvattennivån kommer att höjas
på ett sätt som inte var känt när Banverket
beslutade vilken korridor man skulle gå
vidare med. En förläggning av järnvägen
enligt det östra alternativ som Banverket
redan avfärdat borde enligt synpunktsgivaren
vara mest lämpligt med hänsyn till
översvämningsrisken i tunneln på grund av
stigande havsvattennivåer och häftiga stormar.

.RPSOHWWHUDQGHUHPLVVnU
EHUHGGHV0\QGLJKHWHQI|U
samhällsskydd och beredskap (MSB),
Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs
kommun tillfälle att yttra sig över ytterligare
nytt material. Materialet omfattade en
rapport om översvämningsproblematik och
en uppdatering kring miljökvalitetsnormer för
vatten, översiktsplaner och nya riktlinjer för
tunnelsäkerhet.
MSB ansåg i sitt remissvar att det är mycket
viktigt att stationen och tunnelns mynningar
konstrueras så att vatten inte kan tränga
in och fylla tunneln vid extremt väder i
kombination med förhöjd havsnivå. MSB
menade också att det är viktigt att beakta en
betydligt längre tidshorisont och även väga in
framtida möjligheter att anpassa sig till nya
förutsättningar.
Länsstyrelsen ansåg i sitt remissvar att det
LQWH¿QQVQnJRWKLQGHUI|UHQXWE\JJQDGDY
järnvägen enligt föreslagen korridor med
hänsyn till det remitterade underlaget. Många
av dessa frågor ansåg länsstyrelsen dock ska
behandlas i järnvägsplanen.
Varbergs kommun bedömde att underlag och
förslag till åtgärder vad gäller både framtida
havsnivåers effekter på den planerade tunneln
och PM Miljökvalitetsnormer är tillräckliga
för det aktuella skedet.
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 0.%DUEHWHWVPHWRGRFKDYJUlQVQLQJDU
,GHWKlUNDSLWOHWEHVNULYVV\IWHRFKRPIDWWQLQJDY0.%Q0.%VDYJUlQVQLQJDULWLG
UXPRFKVDNVDPWGHQPHWRGVRPDQYlQGV
Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) styrs av lagstiftning,
främst miljöbalken. I miljöbalkens sjätte
kapitel anges bland annat när det krävs en
MKB, syftet med den, vilka samråd som
ska hållas och vad den ska innehålla. Vid
framtagande av en MKB för järnvägsprojekt
är även lagen om byggande av järnväg,
kulturmiljölagen och ett antal förordningar
viktiga.

 6\IWHPHG
PLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ
Syftet med en MKB är enligt 6 kapitlet § 3
PLOM|EDONHQI|OMDQGH
”Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för
HQYHUNVDPKHWHOOHUnWJlUGlUDWWLGHQWL¿HUD
och beskriva de direkta och indirekta effekter
som den planerade verksamheten eller
åtgärden kan medföra dels på människor, djur,
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark,
vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels
på annan hushållning med material, råvaror
och energi. Vidare är syftet att möjliggöra
en samlad bedömning av dessa effekter på
människors hälsa och miljön. …”.

 0.%VRPIDWWQLQJ
0.%QEHKDQGODUGLUHNWDLQGLUHNWDRFK
NXPXODWLYDHIIHNWHU(IIHNWGH¿QLHUDVKlUVRP
omfattning av påverkan. En direkt effekt kan
exempelvis vara markintrång, stomljud vid
tunneldrivning och grumling av vattendrag.
Indirekta effekter är följdeffekter av direkta
effekter samt konsekvenser där projektet är
en utlösande faktor till andra projekt eller
händelser. Det kan vara exempelvis förändrad
användning av ett område som påverkas av
direkta konsekvenser. Kumulativa effekter är
ackumulerande, samverkande eller adderade
direkta eller indirekta effekter. De visar hur
SURMHNWHWI|UlQGUDUGHQEH¿QWOLJDPLOM|Q
tillsammans med andra pågående, tidigare

och kommande verksamheter och åtgärder.
Det kan vara exempelvis hur kumulativ
samverkan mellan biotopförlust, förändrad
hydrologi och förändrad markanvändning
påverkar ett visst växt- eller djurbestånd.
De anläggningsdelar som järnvägsplanen
RPIDWWDUlUI|OMDQGH
•

Järnvägsanläggning i markplan med bland
annat banvall, kontaktledningar och
teknikhus

•

Tråg

•

Betongtunnel

•

Bergtunnel

•

Tunnelmynningar

•

Stationsuppgång (ej nya stationsbyggnaden)

•

Ventilationsanläggningar

•

Anläggningar för vattenavledning och
vattenrening

•

Service- och räddningsvägar

•

Servicetunnel

•

Skyddsåtgärder

•

Byggskedet inklusive tillfälliga spår

De följdåtgärder som beskrivs, men som inte
LQJnULMlUQYlJVSODQHQlUI|OMDQGH
•

5LYQLQJDYEH¿QWOLJMlUQYlJPHOODQ
Varberg och Hamra (se även kapitel 6).

•

Utformning av Varbergs nya
stationsområde

•

Omläggning av kommunala vägar och
gång- och cykelvägar

Andra följdåtgärder, som exempelvis
förändringar i markanvändning i Varbergs
kommun, behandlas i det kommunala
översikts- och detaljplanearbetet.
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 $OWHUQDWLY
I denna MKB beskrivs nollalternativet
och planförslaget. Planförslaget delas in
i driftskede och byggskede och innebär att
järnvägen byggs ut enligt vad som beskrivs
i kapitel 5 Projektbeskrivning och kapitel 6
Genomförande och byggmetoder.
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla
ett nollalternativ enligt miljöbalkens sjätte
NDSLWHO1ROODOWHUQDWLYHWGH¿QLHUDVVRP
en ”beskrivning av konsekvenserna av att
verksamheten eller åtgärden inte kommer
till stånd” (6 kapitlet § 7 miljöbalken).
Nollalternativet är därmed den situation
som kan antas bli följden av att planerad
utbyggnad av Västkustbanan inte blir av.
)|UQROODOWHUQDWLYHWDQWDVI|OMDQGH
•

Varbergs kommuns översiktsplan är
endast genomförd i de delar som inte
är beroende av Västkustbanans nya
sträckning genom Varberg. Det innebär att
9DUEHUJ9lVWUDRFKÀ\WWDYYHUNVDPKHWHU
till Farehamnen inte har kunnat
genomföras.

•

För Västkustbanan i sin helhet antas att år
2030 är Hallandsåstunneln, Västlänken
RFKGXEEHOVSnUVXWE\JJQDGbQJHOKROP±
Romares väg genomförda.

•

Efterbehandling av kvarteret Renen antas
vara genomförd i nollalternativet.

•

Sluttäckning av Lassabackadeponin antas
vara genomförd år 2030. Den exakta
tidplanen för sluttäckningen är dock inte
känd i dagsläget.

•

•

VIVAB har genomfört kapacitetshöjande
åtgärder för Monarkbäcken och
/DVVDEDFNDElFNHQXQGHUEH¿QWOLJMlUQYlJ
i nollalternativet.
Luftkvaliteten är generellt bättre
jämfört med idag på grund av bättre
PLOM|SUHVWDQGDKRVIRUGRQVÀRWWDQ/RNDOW
bedöms i övrigt att miljösituationen i
området är ungefär som idag. Se vidare
under respektive miljökapitel.

Nollalternativets påverkan, effekter och
konsekvenser beskrivs för varje miljöaspekt i
NDSLWHO
Denna MKB utgår från regeringens
WLOOnWOLJKHWVEHVOXWIUnQRFKGHQNRUULGRU
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som redovisas i beslutet. Därmed utreds inga
alternativa sträckningar. Under arbetet med
järnvägsplanen har utformningsvarianter
studerats, se vidare kapitel 5.4.

 $YJUlQVQLQJDU
Tekniska, ekonomiska och sociala
konsekvenser beskrivs inte i denna
miljökonsekvensbeskrivning. Nedan
EHVNULYVGHWDOMHULQJVJUDGHQL0.%QVDPWGH
avgränsningar som har gjorts i tid, rum och
sak.
Sluttäckning av Lassabackadeponin utförs av
Vivab och ingår inte i denna MKB.

 'HWDOMHULQJVJUDG
Miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas
parallellt med teknisk projektering.
Detta innebär att miljöhänsyn tas under
framtagande av olika tekniska lösningar och
DWWGHW¿QQVHWWWLOOUlFNOLJWGMXSWXQGHUODJ
som beskriver anläggningens utformning,
omfattning och genomförande.

 $YJUlQVQLQJDULWLG
Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg+DPUD¿QQVPHGLGHQQDWLRQHOODSODQHQI|U
WUDQVSRUWV\VWHPHWPHGSODQHUDG
E\JJVWDUWnU3ODQHQIDVWVWlOOGHVDY
UHJHULQJHQGHQDSULO,SURMHNWHW
DQYlQGVWYnROLNDSURJQRVnU
•

År 2030 för nollalternativet och
driftskedet.

•

År 2020 för byggskedet.

•

0.%QDQYlQGHUlYHQEHJUHSSHW´QXWLG´
0HGGHWWDPHQDVnU

Med prognosår menas ett bestämt år som
konsekvensbedömningen ska utgå ifrån då
anläggningen antas vara utbyggd och i drift
(år 2030) eller då anläggningen är under
XWE\JJQDG nU 3URJQRVnUHWGH¿QLHUDU
GHQSODQHUDGHWUD¿NHULQJHQRFKJlOOHUI|U
samtliga miljöaspekter.
För nollalternativet och driftskedet har år
2030 valts som prognosår eftersom Varbergs
NRPPXQV|YHUVLNWVSODQlUDQWDJHQ
och anger en utveckling 20 år framåt i tiden
och projektet då är helt färdigbyggt. Vidare
KDU7UD¿NYHUNHWHQEDVSURJQRVI|U
WnJWUD¿NHULQJHQVRPEODQGDQQDWDQYlQGVL
bullerberäkningar.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Miljökonsekvenser kan vara av permanent
karaktär eller av övergående karaktär. I
huvudsak är konsekvenserna under driftskedet
permanenta, medan konsekvenserna under
byggtiden är övergående. De konsekvenser
som beskrivs i driftskedet är permanenta om
inget annat anges.
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i källförteckningen. I framtagandet av
järnvägsanläggningens utformning har
även ett antal PM tagits fram. De utgör
beslutsunderlag i tekniska och ekonomiska
frågor.

Avgränsningen i sak har gjorts med ledning av
järnvägsutredningen och regeringens beslut
om tillåtlighet. Samråd har även genomförts
PHG/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGVOlQGHQ
DSULONULQJDYJUlQVQLQJHQ,WDEHOO
redovisas de aspekter som bedömts som
relevanta i järnvägsplaneskedet. Tabellen
redovisar även avgränsningar som har
gjorts inom aspekterna. Tabell 3.2 redovisar
aspekter som bedömts som ej relevanta i
0.%Q

Information om natur- och kulturvärden har
inhämtats i form av objektsbeskrivningar
och kartskikt från Länsstyrelsen i Hallands
län, Naturvårdsverket, Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.
Information om vattendragen har hämtats
från VISS (VattenInformationsSystem
Sverige). Andra källor som använts är SLU
Artportalen, Artdatabanken, avstämningar
och samråd med länsstyrelsen, Varbergs
kommun, Naturskyddsföreningen i Varberg
RFK9DUEHUJVRUQLWRORJLVNDI|UHQLQJPHGÀHUD
Samtliga källor redovisas i källförteckningen.
Samråd redovisas i kapitel 23.

 *HRJUD¿VNDDYJUlQVQLQJDU

 3nYHUNDQHIIHNWRFKNRQVHNYHQV

 $YJUlQVQLQJDULVDN

Det område som direkt berörs av utbyggnaden
av Västkustbanan till dubbelspår genom
Varberg kallas för planområde. Det omfattar
all mark som berörs i driftskedet och under
byggtiden.
0LOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQVJHRJUD¿VND
avgränsning omfattar i vissa fall ett
större område, eftersom det så kallade
LQÀXHQVRPUnGHWNDQYDUDROLNDVWRUWI|UROLND
miljöaspekter. Exempelvis kan påverkan
på landskapsbilden, buller, vatten och luft
sträcka sig långt utanför planområdet. Det
går således inte att ange en exakt gräns för
MlUQYlJVXWE\JJQDGHQVLQÀXHQVRPUnGH

 0HWRGI|UPLOM|EHG|PQLQJ
Framtagandet av denna MKB utgår
IUnQ7UD¿NYHUNHWVKDQGERNI|U
miljökonsekvensbeskrivningar (publikation
 VDPW7UD¿NYHUNHWVXWJLYQLQJ
av Rapport Planläggning av vägar och
järnvägarYHUVLRQ GLDULHQXPPHU
759 0HWRGHQI|U
själva konsekvensbedömningen har
hämtat inspiration ifrån en handbok
för konsekvensanalyser framtagen av
QRUVND6WDWHQV9HJYHVHQHåndbok V712
Konsekvensanalyser.

,GHQQD0.%DQYlQGVI|OMDQGHWHUPHU
PåverkanGH¿QLHUDVKlUVRPHQI|UlQGULQJ
av miljön genom exempelvis fysiskt intrång
eller störningar genom exempelvis buller,
visuell förändring eller grundvattenpåverkan.
Förändringen uppstår när något sker, i det
här fallet att Västkustbanan byggs ut till
dubbelspår genom Varberg.
Effekt är omfattningen eller graden av
påverkan. Om det är möjligt beskrivs det
kvantitativt.
KonsekvensGH¿QLHUDVVRPHQ
sammanvägning av miljöaspektens värde
(där sådana kan beskrivas) och omfattning
av påverkan. Sammanvägningen utgår
IUnQSULQFLSHUQDLPDWULVHQL¿JXU
Konsekvenser beskrivs även i ord.

 9lUGH
,QRPÀHUDPLOM|DVSHNWHUJ|UV
värdebedömningar, exempelvis kan ett
naturmiljöområde ha ett högt värde medan
ett annat område har ett lågt värde ur
naturmiljösynpunkt. För en miljöaspekt med
högt värde och med stor effekt (omfattning av
påverkan) ger det stora negativa konsekvenser,
VHSULQFLSHQL¿JXU

8QGHUODJWLOO0.%QKDUWDJLWVIUDPLHWW
antal underlagsrapporter. Dessa redovisas
i innehållsförteckningen och listas även
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Tabell 3.1

Aspekter som bedömts som relevanta i järnvägsplanen som hur de avgränsats.

$VSHNW

%HKDQGODVLNDSLWHO

$YJUlQVQLQJDULQRPDVSHNWHQ

.OLPDW

.DSLWHO)|UXWVlWWQLQJDU
VDPWNDSLWHO<WRFK
JUXQGYDWWHQ

.OLPDW¿QQVEHVNULYHWVRPHQI|UXWVlWWQLQJI|UKXUDQOlJJQLQJHQ
GLPHQVLRQHUDVPHGWDQNHSnK|MGDKDYVQLYnHULIUDPWLGHQ'HWKDULQWH
JMRUWVEHUlNQLQJDUDYNOLPDWSnYHUNDQRFKHQHUJLDQYlQGQLQJ

/&&/LIH&\FOH&RVW
HOOHUOLYVF\NHONRVWQDG

.DSLWHO

$VSHNWHUVRPEHVNULYVlUROLNDLQNOlGQDGHUDYWXQQHO

0DVVKDQWHULQJRFK
E\JJWUDQVSRUWHU

.DSLWHOVDPWLUHOHYDQWD
PLOM|DVSHNWHU

6WDGVRFK
ODQGVNDSVELOG

.DSLWHO

%DUULlUHIIHNWHU

)|UPlQQLVNRULNDSLWHO
VWDGVRFKODQGVNDSVELOG
)|UGMXULNDSLWHO
QDWXUPLOM|

.DSLWOHWEHKDQGODUYLVXHOOXSSOHYHOVHDYODQGVNDSHWRFKVWDGHQ%HJUHSS
I|UVWDGRFKODQGVNDSEHKDQGODVlYHQXQGHUNDSLWHOI|UNXOWXUPLOM|RFK
QDWXUPLOM|

.XOWXUPLOM|

.DSLWHO

,QJDNXOWXUUHVHUYDWEHU|UVDYSODQI|UVODJHWRFKXWUHGVLQWHYLGDUH

1DWXUPLOM|

.DSLWHO

,QJDQDWLRQDOSDUNHUQDWXUPLQQHQHQVNLOWEHVOXWDGHELRWRSVN\GGVRPUnGHQ
HOOHUGMXURFKYl[WVN\GGVRPUnGHQEHU|UVDYSODQI|UVODJHW
,QJDYDWWHQGUDJVRP¿QQVOLVWDGHL1DWXUYnUGVYHUNHWVI|UWHFNQLQJ|YHU
¿VNYDWWHQVRPVNDVN\GGDVHQOLJWI|URUGQLQJHQ  RPPLOM|NYDOLWHWVQRUPHUI|U¿VNRFKPXVVHOYDWWHQ´ 1)6 EHU|UV'HVVDXWUHGV
GlUI|ULQWHYLGDUH

)ULOXIWVOLYRFK
UHNUHDWLRQ

.DSLWHO

%XOOHU

.DSLWHO

%XOOHURPIDWWDUWnJEXOOHURFKEXOOHUIUnQQlUOLJJDQGHYlJDU0LOM|NYDOLWHWVQRUPHUI|UEXOOHUEHKDQGODVLQWHHIWHUVRPGHWlUHQVWUDWHJLVNSODQHULQJVIUnJDVRPEHKDQGODVSn|YHUVLNWVSODQHQLYn

9LEUDWLRQHU

.DSLWHO

$YVHUVW|UQLQJDUIUnQWnJWUD¿NRFKVW|UQLQJDUXQGHUE\JJVNHGHW

6WRPOMXG

.DSLWHO

$YVHUVW|UQLQJDUIUnQWnJWUD¿NRFKVW|UQLQJDUXQGHUE\JJVNHGHW

(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW

.DSLWHO

2PIDWWDUHOHNWURPDJQHWLVNDIlOWVRPELOGDVLMlUQYlJHQVHODQOlJJQLQJ

/XIWNYDOLWHW

.DSLWHO

2PIDWWDUXWVOlSSWLOOOXIWIUnQWUDQVSRUWHUXQGHUE\JJVNHGHWRFKI|UlQGULQJDULOXIWNYDOLWHWWLOOI|OMGDYQ\WWVWDWLRQVOlJH

)|URUHQDGPDUN

.DSLWHO

)|URUHQDGPDUNRPIDWWDUI|UHNRPVWHULQRPRFKXWDQI|UMlUQYlJVRPUnGHW
VRPNDQSnYHUNDVGLUHNWHOOHULQGLUHNWDYSURMHNWHW

<WYDWWHQ

.DSLWHORFK

$YVHU\WYDWWHQVRPQDWXUUHVXUVYLONHWLQQHElUHYHQWXHOOSnYHUNDQSn
VM|IDUWRFK¿VNHVDPWYDWWHQNYDOLWHW(YHQWXHOOSnYHUNDQSnYDWWHQPLOM|
EHKDQGODVLNDSLWHO1DWXUPLOM|3nYHUNDQSnYDWWHQVN\GGVRPUnGHQ
DYJUlQVDVERUWHIWHUVRPGHWQlUPVWDRPUnGHWYLG7YnnNHUOLJJHUFLUND
NLORPHWHUIUnQSODQRPUnGHWRFK|YULJDRPUnGHQlQQXOlQJUHERUW

*UXQGYDWWHQ

.DSLWHO

$YVHUJUXQGYDWWHQVRPQDWXUUHVXUVYLONHWLQQHElUNYDQWLWDWLYRFKNYDOLWDWLY
SnYHUNDQSnJUXQGYDWWHQVDPWI|URUHQLQJVVSULGQLQJ3nYHUNDQIUnQ
HYHQWXHOOJUXQGYDWWHQVlQNQLQJEHKDQGODVLNDSLWHO.XOWXUPLOM|RFKNDSLWHO
1DWXUPLOM|

$UHHOODQlULQJDU

.DSLWHO

2PIDWWDUMRUGEUXNRFKRGOLQJVYHUNVDPKHW6NRJVEUXNEHDNWDVLQWH
HIWHUVRPLQJHQVnGDQEHU|UV

5LVNRFKVlNHUKHW

.DSLWHO

)UnJRUVRPEHVNULYVlUNRQVHNYHQVHUI|UOLYKlOVDHJHQGRPNXOWXUE\JJQDGHURFKQDWXUPLOM|

Tabell 3.2
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Aspekter som bedömts som ej relevanta i järnvägsplanen.

$VSHNW

0RWLYWLOODYJUlQVQLQJ

0DUNUDGRQ

,MlUQYlJVXWUHGQLQJHQJMRUGHVPlWQLQJDUDYPDUNUDGRQLQRPGHODUDYXWUHGQLQJVRPUnGHW'HVVD
YLVDGHVnOnJQLYnDWWULVNHUQDPHGPDUNUDGRQEHG|PGHVVRPVPn

0LOM|PHGLFLQVNEHG|PQLQJ

+lOVRDVSHNWHULQJnULEHVNULYQLQJHQDYEXOOHUYLEUDWLRQHUVWRPOMXGHOHNWURPDJQHWLVNDIlOW
OXIWNYDOLWHWRFKULVNRFKVlNHUKHW'lUI|UJ|UVLQJHQPLOM|PHGLFLQVNEHG|PQLQJXW|YHUGHWWD

6NRJVEUXN

,QJHQVNRJPHGLQGXVWULHOOSURGXNWLRQEHU|UVDYSODQI|UVODJHW

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
För att systematisera och underlätta
konsekvensbedömningen beskrivs vilka
bedömningsgrunder som används. Många
är fastställda av riksdagen eller regeringen,
såsom miljökvalitetsnormer samt mål och
program som används som utgångspunkt för
bedömningen av konsekvenser.
Utöver bedömningsgrunderna utvärderas
planförslaget även utifrån miljöbalkens
allmänna hänsynsregler, de nationella
PLOM|NYDOLWHWVPnOHQRFK7UD¿NYHUNHWV
miljöpolicy i kapitel 22 Samlad bedömning.
bYHQlQGDPnORFKSURMHNWPnOXWYlUGHUDV
Det transportpolitiska målet utvärderas i
planbeskrivningen.

 %HG|PQLQJVVNDORU
För att konsekvensbedömningarna
som görs ska bli tydliga används
bedömningsskalor inom respektive
miljöaspekt. Bedömningsskalorna skiljer
sig åt mellan de olika aspekterna. Syftet
med bedömningsskalorna är att ge läsaren
möjlighet att se hur bedömningar är
gjorda, och därmed kunna bilda sig en egen
uppfattning kring konsekvensbedömningen.
Bedömningsskalorna är ett sätt att förtydliga
konsekvensbedömningen enligt principen i
¿JXU
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YLVVDIDOO¿QQVP|MOLJD|YULJDVN\GGVnWJlUGHU
som inte är inarbetade i planförslaget. Dessa
beskrivs där det är aktuellt och bedömning
av konsekvenser görs både med och utan att
dessa övriga skyddsåtgärder genomförs.

 6DPODGEHG|PQLQJ
Efter att samtliga miljöaspekter har beskrivits
görs i kapitel 22 en samlad bedömning av
projektets effekter och konsekvenser på miljön
och på människors hälsa.

 2VlNHUKHWHU
Osäkerheter i beskrivningar och bedömningar
beskrivs i första hand under respektive
DVSHNW*HQHUHOOWJlOOHUGRFNDWWGHW¿QQVHQ
viss osäkerhet i konsekvensbeskrivningen för
byggskedet, eftersom val av och utförande av
byggmetoder inte är helt kända.
För att uppnå bästa möjliga teknik kommer
utformningen att optimeras ytterligare
utifrån de funktionskrav som ställs på
byggnationen såväl tekniskt som miljömässigt.
Miljökonsekvensbeskrivningen är därför i
dessa delar det instrument där miljömässiga
IXQNWLRQVNUDYLGHQWL¿HUDVI|UDWWVHGDQNXQQD
föras vidare till bygghandlingsprojekteringen
och entreprenadskedet.

 6N\GGVnWJlUGHU
En MKB ska visa hur projektet kan
miljöanpassas och föreslå skyddsåtgärder
så att negativa konsekvenser kan undvikas,
begränsas, eller i sista hand kompenseras. En
skyddsåtgärd minskar negativa konsekvenser,
exempelvis minskar en bullerskyddsskärm
spridningen av buller. Skyddsåtgärder
beskrivs för både bygg- och driftskedet.
,0.%QVNLOMVSnVN\GGVnWJlUGHUVRPlU
inarbetade på plankartan och skyddsåtgärder
som är inarbetade i planbeskrivningen.
Inarbetade skyddsåtgärder på plankartan
innebär att åtgärderna fastställs och blir
juridiskt bindande att genomföra när
järnvägsplanen vinner laga kraft. Inarbetade
skyddsåtgärder i planbeskrivningen
fastställs inte, men är åtgärder som
7UD¿NYHUNHWLQDUEHWDULGHWIRUWVDWWDDUEHWHW
.RQVHNYHQVEHG|PQLQJDUQDLNDSLWHO
grundar sig på att dessa båda typer av
inarbetade skyddsåtgärder genomförs. I
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Omfattning
av påverkan
Stor
positiv
Stora positiva
konsekvenser

Måttliga positiva
konsekvenser

Obetydlig/
liten

Små eller inga
konsekvenser

Måttliga negativa
konsekvenser

Stora negativa
konsekvenser

Stor
negativ

Värde
Obetydligt/Litet

Stort

Figur 3.1
Matris som visar sammanvägningen mellan värde och omfattning av påverkan (effekt) till konsekvenser.
Diagrammet är en bearbetning av det som används i Håndbok V712.



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 4 - Förutsättningar

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 )|UXWVlWWQLQJDU
,GHWKlUNDSLWOHWSUHVHQWHUDVSODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDULIRUPDYODJVWLIWQLQJ
NRPPXQDODSODQHURFKWUD¿NHULQJ6LVWLNDSLWOHWEHVNULYVLGHQWL¿HUDGHQ\FNHOIUnJRUL
0.%DUEHWHW6\IWHWPHGEHVNULYQLQJHQlUDWWJHOlVDUHQHQQXOlJHVELOGRFKHQVQDEE
|YHUEOLFN|YHUGHVW|UVWDPLOM|IUnJRUQDLSURMHNWHW

 3ODQHULQJVSURFHVVHQ

För utbyggnaden av Västkustbanan
genom Varberg har en förstudie och en
järnvägsutredning tagits fram i enlighet med
den lagstiftning som var gällande fram till och
PHGGHQGHFHPEHU,HQOLJKHWPHG
övergångsbestämmelserna tillämpas den nya
lagstiftningen för järnvägsplanen.

Från det att utbyggnaden genom Varberg
E|UMDGHXWUHGDVKDU/DJHQRP
byggande av järnväg ändrats vid två
tillfällen; dels när miljöbalken trädde i kraft
RFKGHOVGHQMDQXDUL1HGDQ
beskrivs planeringsprocessen efter de
senaste ändringarna, och hur projektet har
implementerat dessa ändringar.

 (QVDPPDQKnOOHQSURFHVV

 1\ODJVWLIWQLQJ
Lagändringar om ett nytt sätt att planera
LQIUDVWUXNWXUWUlGGHLNUDIWGHQMDQXDUL
Bestämmelser om den fysiska planeringen
av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om
byggande av järnväg, miljöbalken och planRFKE\JJODJHQ¿FNGnlQGUDGO\GHOVH(QDY
förändringarna är att planeringsprocessen
inte längre ska innehålla de tre skedena förstudie, utredning och plan - utan utgör
istället en sammanhållen process.

Tidigare process

Förstudie
SAMRÅD

Järnvägsutredning
SAMRÅD

Järnvägsplanen har olika status beroende
på vilket skede i planeringsprocessen som
GHQEH¿QQHUVLJL1HGDQEHVNULYVGHROLND
typerna av status kortfattat. Det första skedet,
samrådsunderlag, är inte aktuellt i projektet
eftersom länsstyrelsen redan har beslutat att
det kan innebära betydande miljöpåverkan.
Samrådshandling. Samrådshandling
är ett brett skede där planen utformas.
Järnvägsplanen behåller status
samrådshandling från det att begäran om
beslut av betydande miljöpåverkan skickas
till länsstyrelsen och fram till att planen ska
kungöras och granskas.

Tillåtlighetsprövning
SAMRÅD

Järnvägsplan
SAMRÅD

Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan
Projektet går över till den nya planläggningsprocessen
från och med att arbetet med järnvägsplanen påbörjas (2014).

Ny process

Järnvägsplan
Samrådsunderlag
Framtagning av underlag
för länsstyrelsens beslut
om betydande miljöpåverkan

Samrådshandling
Framtagning av
alternativa
lokaliseringar

Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan

SAMRÅD

Figur 4.1

Tillåtlighetsprövning

Regerigens val
av alternativ

Granskningshandling

Fastställelsehandling

Kungörande och granskning

Fastställelse

Framtagning av
planförslag
samt MKB

Länsstyrelsens
godkännande
av MKB

Länsstyrelsens yttrande
(tillstyrkande)

Den nya planprocessens förhållande till den gamla processen.
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Granskningshandling. När planförslaget
kungörs och möjliggörs för granskning
ändras statusen till granskningshandling.
I granskningshandlingen ingår även en
miljökonsekvensbeskrivning, som ska vara
godkänd av länsstyrelsen.
Fastställelsehandling. Den slutgiltiga
statusen fastställelsehandling uppnås när
planen skickas för fastställelse.
2POlQVVW\UHOVHQRFK7UD¿NYHUNHWlU|YHUHQV
NDQ7UD¿NYHUNHWIDVWVWlOODSURMHNWHWLDQQDW
fall är det regeringen som kan göra detta.

 6DPUnG
Samråd ska hållas genom hela
planeringsprocessen från tidigt skede till
arbetet med att ta fram en järnvägsplan.
De samråd som har hållits under arbetet
med järnvägsplanen beskrivs kortfattat i
kapitel 23 Samråd i järnvägsplaneskedet.
En utförlig redovisning av genomförda
VDPUnGRFKLQNRPQDV\QSXQNWHU¿QQVLHQ
separat samrådsredogörelse tillhörande
järnvägsplanen.

 .RPPXQDODSODQHUVRPEHU|UV
 gYHUVLNWVSODQHULQJ
Den gällande översiktsplanen (ÖP) i Varbergs
kommun antogs av kommunfullmäktige den
MXQLRFKKDUHWWWLGVSHUVSHNWLYSn
år framåt. Varje mandatperiod tar kommun
ställning till om översiktsplanen är aktuell.
Vid behov kan den kompletteras genom
tillägg eller förnyas i sin helhet. Förutom
den kommunövergripande översiktsplanen
berörs utbyggnaden av Västkustbanan även
av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för
VWDGVRPUnGHWlYHQGHQDQWDJHQGHQMXQL

I ÖP beskrivs en inriktning för
kommunikationer där bland annat följande
DQJHV
•

Dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan
med tunnel under staden ska fortsätta att
prioriteras.

•

Ett nytt centralt beläget resecentrum i
Varberg ska bli knutpunkt i det lokala och
regionala resandet.

•



Järnvägsanknuten godshantering i
KDPQHQEH¿QWOLJDJRGVVSnUDQOlJJQLQJDU
och frilastplaner ska kunna utvecklas.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

•

Varbergs hamn ska kunna fortsätta
att utvecklas som handelshamn med
IlUMHWUD¿N

I FÖP anges att den största förändringen
som stadsområdet står inför är järnvägens
nya dragning i tunnel under staden, vilket
WLOOVDPPDQVPHGHQÀ\WWDYKDPQRPUnGHW
ger nya förutsättningar att skapa en tätare
stad i de områden som blir tillgängliga för
exploatering.
,g3¿QQVHWWMlUQYlJVUHVHUYDWI|UWXQQHOQ,
)g3¿QQVMlUQYlJVUHVHUYDWI|UMlUQYlJHQV
sträckning i marknivå, i den sträckning som
järnvägsutredningens alternativ SMTÖ går.
(WWOlJHI|UGHQQ\DJRGVEDQJnUGHQ¿QQV
markerat som föreslaget verksamhetsområde.
1RUURPEH¿QWOLJWFHQWUXP¿QQVHWWRPUnGH
med föreslagen ny centrumbebyggelse. Nya
områden med föreslag på blandad bebyggelse
¿QQVV|GHURPWXQQHOQSnEnGDVLGRURP
Österleden. Den södra tunnelmynningen
OLJJHULQRPHWWEH¿QWOLJWQDWXURFK
rekreationsområde.

 'HWDOMSODQHULQJ
En järnväg får inte byggas i strid mot en
gällande detaljplan. Varbergs kommun
arbetar därför med en ny detaljplan som är
förenlig med järnvägsplanens innehåll och
som omfattar områdena där järnvägen går
ovan mark. Den nya detaljplanen delas in i
en nordlig och en sydlig del. För sträckan där
det blir tunnel arbetar kommunen med tillägg
WLOOGHEH¿QWOLJDGHWDOMSODQHUQDI|UDWWWLOOnWD
tunneln.
7DEHOOYLVDUYLONDEH¿QWOLJDGHWDOMSODQHU
som berörs av järnvägsplanen och hur de
ska hanteras. Sex av dessa detaljplaner har
pågående genomförandetid.

 7UD¿NHULQJ
7UD¿NHULQJVVLIIURUDQYlQGVVRPXQGHUODJL
projektet bland annat för dimensionering
av den nya anläggningen. I denna MKB
används de även för beräkningar av buller och
HOHNWURPDJQHWLVNDIlOW7UD¿NHULQJVVLIIURUKDU
WDJLWVIUDPI|UI\UDROLNDVFHQDULHU
•

1XOlJHYnUHQnU

•

Planförslaget - byggskede, år 2020.

•

Nollalternativ, år 2030.

•

Planförslaget - driftskede, år 2030.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Figur 4.2
kommun.
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Tabell 4.1
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Berörda detaljplaner.

3ODQQXPPHU

1DPQ

*HQRPI|UDQGHWLG

1\GHWDOMSODQQRUUDGHOHQ


6WDGVSODQ

KDUO|SWXW



6WDGVSODQHNDUWDI|U1RUUDYlJHQPHGPHUD

KDUO|SWXW



6WDGVSODQHNDUWD|YHULQGXVWULRPUnGHW0RQDUN*XQQHER

KDUO|SWXW



6WDGVSODQHNDUWD|YHUGHODYNYDUWHUHW6SlFNKXJJDUHQPHGPHUD

KDUO|SWXW



2PUnGHPHOODQNYDUWHUHW6YlUG¿VNHQRFK6SlFNKXJJDUHQ

KDUO|SWXW



'HWDOMSODQI|U6M|HOHIDQWHQ

KDUO|SWXW

1\GHWDOMSODQV|GUDGHOHQ


'HWDOMSODQ%UHDUHG

KDUO|SWXW



'HWDOMSODQgVWHUOHGHQV|GUDGHOHQ0DUPRUJDWDQ-RQVWDND

KDUO|SWXW



'HWDOMSODQgVWHUOHGHQQRUUDGHOHQgVWHUOHGHQ0DUPRUJDWDQ

KDUO|SWXW

bQGULQJDYEH¿QWOLJDGHWDOMSODQHUWXQQHOGHOHQ





6WDGVSODQ

-



6WDGVSODQHNDUWD|YHUNYDUWHUHW/DJPDQQHQRFK.RPPHUVUnGHWPHGPHUD

-



.YDUWHUHW%HUJHWPHGPHUD

-



'HWDOMSODQI|U3URVWHQ



'HWDOMSODQI|U3URVWHQ



)|UVODJWLOOlQGULQJDYVWDGVSODQHQI|UGHODYV|GUD
+DPQYlJHQPHGPHUD



%UXQQVSDUNHQ







'HWDOMSODQI|UGHODUDY.XQJVJDWDQRFK7RUJJDWDQ

-



)|UVODJWLOOlQGULQJLVWDGVSODQI|UNYDUWHUHW/lNDUHQ

-



'HWDOMSODQI|UVWDGVKRWHOOHWGHODY/lNDUHQRFK*HWDNlUU



6WDGVSODQHNDUWD|YHUNYDUWHUHQ0DJLVWHUQRFK.URQRIRJGHQ

-



'HWDOMSODQNYDUWHUERPO\FNDQ

-



6WDGVSODQHNDUWD|YHUNYDUWHUHW,JODGDPPHQRFK)UHGHQ

-



6WDGVSODQHNDUWD|YHUNYDUWHUHW6SLJJHQPP

-



)|UVODJWLOOlQGULQJLVWDGVSODQHQI|UNYDUWHUHW6SLJJHQ

-



)|UVODJWLOOlQGULQJLVWDGVSODQHQI|U/DQGHULJDWDQ

-



6WDGVSODQHNDUWD|YHUNYDUWHUHQ/|MDQ6WHQELWHQPHGPHUD

-



6WDGVSODQHNDUWD|YHUGHODY0DULHGDOVRPUnGHW

-





6WDGVSODQHNDUWD|YHUNYDUWHUHW)UHGHQPHGPHUD

-



6WDGVSODQHNDUWD|YHUGHODY0DULHGDOVRPUnGHW

-



6|UVHGHODY*HWDNlUUV|GHURPI|UVNRODQ5XQGJnUGHQ



6|UVHGDPPVRPUnGHW



'HWDOMSODQI|U6|UVHGDPPHQPHGPHUD6|UVHGDPPHQGHODY*HWDNlUURFK



)|UVODJWLOOVWDGVSODQI|UGHODY9DUEHUJ6|UVHGDPPVRPUnGHW



-
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går med som mest fyra tåg per timme och
riktning norr om Varberg.

Tabell 4.2 visar de olika scenarierna.
'DJHQVSHUVRQWUD¿NXWJ|UVDYI|OMDQGH
•

Snabbtåg som inte stannar i Varberg.

•

Öresundståg som stannar i Varberg.

•

Regionaltåg på Viskadalsbanan.

Idag går snabbtågen mellan Göteborg och
Malmö med ett tåg varannan timme och
ULNWQLQJXQGHUK|JWUD¿NgUHVXQGVWnJHQN|UV
mellan Göteborg och Helsingör samt mellan
Göteborg och Halmstad. Mellan Göteborg
och Helsingör går de med ett tåg per timma
RFKULNWQLQJXQGHUKHODWUD¿NG\JQHW0HOODQ
Göteborg och Halmstad går de med ett tåg per
WLPPDRFKULNWQLQJXQGHUK|JWUD¿N5HVDQGHW
PHGgUHVXQGVWnJWLOORFKIUnQ9DUEHUJnU
uppgick till cirka 3 500 resenärer per dygn.
9LVNDGDOVEDQDQWUD¿NHUDVDYHWWWnJSHUWLPPD
RFKULNWQLQJXQGHUK|JWUD¿N|YULJWLGSn
WUD¿NG\JQHWPHGJOHVDUHWUD¿N'HVVDWnJ
vänder i Varberg.
*RGVWUD¿NHQL9DUEHUJLGDJXWJ|UVDYI|OMDQGH
•

Genomgående och ej stannande tåg

•

Tåg som har Varberg som start eller
slutpunkt.

Ett fåtal av de genomgående godstågen har
stopp i Varberg för utbyte av vagnar.
,GULIWVNHGHWQlVWDQI|UGXEEODVWUD¿NHQ
jämfört med idag. Snabbtågen går med ett
tåg per timme och riktning varav hälften
dessutom stannar i Varberg. Öresundstågen

Vid en jämförelse mellan nollalternativet
år 2030 och driftskedet år 2030 syns att
skillnaden mellan de olika scenarierna är
UHODWLYWOLWHQ SURFHQW|NQLQJQRUURP
Varberg och 5 procent ökning söder om
Varberg). Nollalternativet innebär dock
en stor kapacitetsbrist som skulle göra
transportsystemet mycket ostabilt och känsligt
för störningar.
*RGVWUD¿NHQLGULIWVNHGHWXWJ|UVDYJHQRP
JnHQGHJRGVWnJSHUG\JQRFKJRGVWnJSHU
dygn som angör godsbangården. Av dessa
tåg antas 2 tåg per dygn angöra Varberg via
Viskadalsbanan.
7UD¿NHULQJHQXQGHUE\JJVNHGHWlUGHQ
WUD¿NVRPlUP|MOLJPHGWLOOIlOOLJDVSnURFK
plattformslösningar.
Brytpunkten för tåg norr om och söder om
Varberg är vid stationen.

 1\FNHOIUnJRUL0.%DUEHWHW
,SURMHNWHW¿QQVHWWDQWDONRPSOH[D
frågeställningar. Samtliga frågeställningar
EHVNULYVLNDSLWHO1HGDQSUHVHQWHUDV
YDGVRPKDULGHQWL¿HUDWVVRPQ\FNHOIUnJRU
i arbetet, med syfte att ge läsaren en
nulägesbeskrivning och en snabb överblick
över de största miljöfrågorna i projektet.
Dessa frågor beskrivs mer utförligt i respektive
NDSLWHORFK

Tabell 4.2 7UD¿NHULQJVVLIIURUVRPYLVDUDQWDOWnJSHUG\JQLQXOlJHWXQGHUE\JJWLGHQLQROODOWHUQDWLYHWRFKLSODQförslaget 2030.
7nJW\S

1XOlJHYnUHQ

%\JJVNHGHnU

1ROODOWHUQDWLYnU

3ODQI|UVODJHW
GULIWVNHGHnU

5HJLRQDOWnJRFKSHQGHOWnJ










1RUURP9DUEHUJVVWDWLRQ

6QDEEWnJ







*RGVWnJ









9LVNDGDOVEDQDQSHUVRQWnJ









9LVNDGDOVEDQDQJRGVWnJ









727$/71RUURP9DUEHUJ

119





222

5HJLRQDOWnJRFKSHQGHOWnJ









6|GHURP9DUEHUJVVWDWLRQ

6QDEEWnJ









*RGVWnJ









727$/76|GHURP9DUEHUJ

87

98

116

122
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 1DWXUDRFKQDWXUPLOM|IUnJRU
Getteröns fågelreservat är Natura 2000område enligt både art- och habitatdirektivet
och fågeldirektivet. Samma område är även
naturreservat, och det ingår i den så kallade
Ramsarkonventionen som är en internationell
förteckning över våtmarker med högsta
skyddsvärde. Området har stor betydelse
I|UÀ\WWInJODUXQGHUYnURFKK|VWVDPWI|U
KlFNDQGHInJODU%ODQGKlFNInJODUQD¿QQV
ÀHUDDUWHUVRPlURYDQOLJDRFKKRWDGHL
Sverige.
Den planerade utbyggnaden medför inget
intrång i Natura 2000-området, men ett
visst intrång görs i ett riksintresseområde
för naturmiljö som gränsar till Natura
2000-området. Utbyggnaden påverkar
Lassabackadeponin, som inte är sluttäckt.
Riksintresseområdet och Natura 2000området omfattar delvis ytor som utgörs av
deponiområdet. Schaktningar under byggtiden
och en annan markanvändning i driftskedet
gör att innehållet och utbredningen av deponin
måste utredas för att inga ämnen som är
skadliga för naturmiljön ska läcka ut.
Vidare ger godsbangården upphov till en
ny typ av buller och bullerskydd behövs
för att inte påverka fågellivet negativt. I
regeringens beslut kring tillåtlighet betonas
att skyddsåtgärder för begränsning av buller
genomförs.
7UD¿NYHUNHWKDULVDPUnGPHG/lQVVW\UHOVHQL
Hallands län beslutat att genomföra en Natura
2000-prövning samordnat med tillstånd för
vattenverksamhet för den miljöpåverkan som
järnvägsplanen kan medföra på området.
Den planerade utbyggnaden påverkar
lYHQÀHUDRPUnGHQPHGDUWHUXSSWDJQDL
Artskyddsförordningen för vilka dispenser
NUlYV([HPSHOYLVKDUGHQEH¿QWOLJD
bangården många hotade och fridlysta arter.

 )|URUHQLQJVVLWXDWLRQHQ
,QRPRFKLDQVOXWQLQJWLOOSODQI|UVODJHW¿QQV
två av Hallands mest prioriterade objekt, sett
ur föroreningssynpunkt. De två områdena
är ”Kvarteret Renen” och ”Nordvästra
Varberg”. Kvarteret Renen är källområde för
en föroreningsplym med mycket höga halter
klorerade lösningsmedel. Stor spridning
har konstaterats i såväl jordgrundvatten
som berggrundvatten. Detta kan utöver ett
miljöproblem även utgöra ett hälsoproblem.


Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

I denna MKB antas att efterbehandlingen
av föroreningskällan vid kvarteret Renen är
genomförd innan byggstart.
Området Nordvästra Varberg är ett
VWRUWRPUnGHVRPRPIDWWDUÀHUDREMHNW
GlULEODQGGHWEH¿QWOLJDMlUQYlJVRPUnGHW
och Lassabackadeponin. Området påverkar
omgivande vattenmiljöer.
'HEH¿QWOLJDRPUnGHQDPHGI|URUHQDGPDUN
ställer stora krav på hantering under både
E\JJVNHGHRFKGULIWVNHGH5LVN¿QQVI|U
spridning av föroreningar och påverkan på
vatten och luft.

 $UNHRORJL
Den gamla strandlinjen i Varberg ligger
ungefär där den nya järnvägen planeras.
Omfattande medeltida stadslager har
påträffats i Varbergs stad ungefär längs
Birger Svenssons väg och det är möjligt att
GHW¿QQVHQPHGHOWLGDKDPQLRPUnGHW3n
JUXQGDYGHWUD¿NHUDGHMlUQYlJVVSnUHQRFK
DQGUDEH¿QWOLJDYHUNVDPKHWHUlUGHWSUDNWLVNW
omöjligt att undersöka dessa förekomster i
djupa lager innan schaktningsarbetet påbörjas
för projektet. Det blir därför en mycket
komplicerad uppgift att hantera arkeologiska
undersökningar i samband med projektets
genomförande.

 .OLPDWI|UlQGULQJDU
Eftersom planförslaget innebär en
järnvägstunnel i ett havsnära läge har frågor
kring framtida klimatförändringar och risken
för översvämning av järnvägsanläggningen
varit aktuella att utreda. Klimatförändringar
ställer krav på utformning av järnvägsanläggningen med bland annat krav på
skyddsnivåer. Skyddsnivåerna ger i sin tur
konsekvenser för bland annat gestaltning,
grundvatten, förorenad mark och utformning
av tekniska system.

 0DVVKDQWHULQJ
Under byggskedet kommer en mycket stor
mängd schaktmassor att behöva transporteras
bort. Det handlar både om bergmassor från
tunneldrivning och schakt i jordlager. Det
blir aktuellt med tillfälliga upplag av massor
under byggtiden i tättbebyggt område.
Masshanteringen leder till bullerstörningar,
damning, utsläpp till luft, påverkan på vatten
RFKJHUWUD¿NVlNHUKHWVSUREOHP<WRUI|U
tillfälliga upplag kan påverka naturmiljöer.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra
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 3URMHNWEHVNULYQLQJ
,GHWKlUNDSLWOHWUHGRYLVDV9DUEHUJVWXQQHOQVXWIRUPQLQJLGULIWVNHGHWRFKXQGHU
E\JJWLGHQ'HWlUGHQXWIRUPQLQJVRPPLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJHQXWJnULIUnQ
8WIRUPQLQJHQEHVNULYVIUnQQRUUWLOOV|GHU'HNLORPHWHUWDOVRPUHGRYLVDVV\IWDU
SnDWWKHOD9lVWNXVWEDQDQPlWVPHGQROOSXQNWL*|WHERUJRFKVOXWSXQNWL/XQG
-lUQYlJVSODQHQRPIDWWDUVWUlFNDQWLOOL9lVWNXVWEDQDQVOlQJGPlWQLQJ
HQOLJW¿JXU

 -lUQYlJVSODQHQVRPIDWWQLQJ
RFKXWIRUPQLQJLGULIWVNHGHWPHG
PRWLY
Den valda utformningen är ett resultat av ett
stort antal utredningar inom miljö, teknik och
HNRQRPL)OHUWDOHWDYGHVVD¿QQVUHGRYLVDGHL
underlagsrapporter. Vidare har ett stort antal
samråd genomförts vilka gett kompletterande
information och underlag till utformning av
skyddsåtgärder.

 gYHUVLNWOLJXWIRUPQLQJ
Järnvägsplanen omfattar en utbyggnad till
dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg
och Hamra, en sträcka på cirka 7,5 kilometer.
Under centrala Varberg planeras järnvägen gå
i en tunnel.
,QRUUDQVOXWHUSODQI|UVODJHWWLOOGHWEH¿QWliga dubbelspåret i kilometer 74+040 (74
kilometer och 40 meter från Västkustbanans
nollpunkt i Göteborg). Norr om Getteröbron
anläggs en ny godsbangård. Stationen för
UHVDQGHXWE\WHSODQHUDVOLJJDFLUNDPHWHU
OlQJUHQRUUXWlQGHWEH¿QWOLJDVWDWLRQVKXVHW
Det nya plattformsområdet ligger nedsänkt

Figur 5.1

cirka 9 meter i ett tråg. Stationen har en
mellanplattform och en sidoplattform med
250 meters längd. Tråget är utformat för att
i framtiden kunna förlänga plattformarna
QRUUXWPHGPHWHU
Direkt söder om plattformarna övergår
tråget i en täckt betongtunnel. Under staden
går järnvägen i en bergtunnel. Parallellt
med bergtunneln planeras en service- och
räddningstunnel. Den södra tunnelmynningen
planeras i Brearedsområdet. Planförslaget
DQVOXWHUWLOOGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQYLG
Vareborg, Hamra.
9DUEHUJVQ\DVWDWLRQVRPUnGH
,GHWWDGRNXPHQWDYVHURUGHWstationVSnURPUnGHW
RFKSODWWIRUPDUQDI|USnRFKDYVWLJQLQJDYWnJ
'HWWDlU7UD¿NYHUNHWVDQOlJJQLQJRFKEHKDQGODV
LMlUQYlJVSODQHQRFKGHQKlU0.%Q0HG
Varbergs nya stationsområdePHQDVRPUnGHWI|U
UHVDQGHVWUD¿NVODJVE\WHYLONHWLQQHElUVMlOYD
VWDWLRQVKXVHWEXVVWHUPLQDOWD[LVWDWLRQELORFK
F\NHOSDUNHULQJ'HVVDIXQNWLRQHUEHKDQGODVLQWHL
MlUQYlJVSODQHQXWDQRPIDWWDVLVWlOOHWDY
9DUEHUJVNRPPXQVGHWDOMSODQI|U
MlUQYlJVXWE\JJQDGHQ

Översikt över projektet.
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Den nya järnvägen genom Varberg och dess placering inom tillåtlighetskorridoren.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 0RWLYWLOOYDOGXWIRUPQLQJ
Utformningen av den nya järnvägsanläggningen genom Varberg styrs av att hela anläggningen måste rymmas inom den beslutade
tillåtlighetskorridoren. Andra förutsättningar
som styr utformningen är bland annat Västkustbanans hastighetsstandard, anslutningsSXQNWHUVWDWLRQVOlJHKlQV\QWLOOEH¿QWOLJ
bebyggelse, bergnivå för att kunna bygga
bergtunnel, framtida havsnivå, naturhänsyn
och grundvatten.
Tillåtlighetskorridorens bredd i kombination
med kraven på hastighetsstandard gör att det
HQGDVW¿QQVPDUJLQHOODP|MOLJKHWHUDWWYDULHUD
järnvägens läge i sidled. Godsbangårdens
utformning och läge bestäms av VästkustbaQDQVEH¿QWOLJDVSnU6WDWLRQVOlJHWEHUJWXQnelns läge och anslutningspunkt i söder gör
att järnvägslinjen endast har kunnat anpassas
ett fåtal meter i sidled. I stationsområdet har
avsteg fått göras från hastighetsstandarden för
att kunna få plats med järnvägsanläggningen
inom korridoren. Utformningen av stationsområdet har anpassats för att mildra upplevelsen av de nedsänkta plattformarna.
-lUQYlJHQVSUR¿OKDULQRUUODJWVI|UDWWNODUD
IUDPWLGDKDYVQLYnK|MQLQJDU3UR¿OHQJHQRP
stationsområdet har valts utifrån en avvägning mellan djupläge vid plattformarna,
anläggningskostnad för tråg, möjligt läge
för tunnelmynning i norr, bergtäckning över
bergtunneln och framtida kvartersstruktur
över betongtunneln.
9LGYDODYMlUQYlJHQVSUR¿OLV|GHUKDUHQ
avvägning gjorts mellan intrång i rekreationsområde, intrång i landskapsbilden, grundvattennivåer, avvattning av järnvägen, korsande
vattendrag, anläggningskostnad för tråg och
behov av bullerskydd. Ett minimerat intrång
i rekreationsområdet och en begränsning av
WUnJOlQJGHQKDUPHGI|UWDWWSUR¿OHQSnHQ
kort sträcka hamnar cirka 2 meter över omgivande mark. För den övriga sträckan ligger
SUR¿OHQVWUD[|YHUEH¿QWOLJPDUNQLYn
Vid val av utformning och omfattning av bullerskyddsåtgärder har en avvägning gjorts
mellan spårnära bullerskydd och fastighetsnära bullerskydd. Huvudprincipen har varit att i
första hand nyttja spårnära bullerskydd men
där det medför stort intrång i landskapsbilden eller medför orimligt stora merkostnader
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kompletteras det spårnära bullerskyddet med
fastighetsnära bullerskydd. Vid utformningen
av bullerskydden har en anpassning gjorts till
plats och miljö. Se även beskrivningar i kapitel
5.4.

 1\JRGVEDQJnUGQRUURP
*HWWHU|EURQ
En ny godsbangård placeras väster om
Västkustbanans spår norr om Getteröbron.
Den nya godsbangården ersätter dagens
EDQJnUGYLGGHQEH¿QWOLJDVWDWLRQHQRFK
I|UHVOnVRPIDWWDI\UDHOHNWUL¿HUDGHVSnURFK
bli cirka 900 meter lång. Det innebär en
bibehållen kapacitet jämfört med dagens
godsbangård. Tillsammans med VästkustbaQDQVWYnVSnUI|UOLQMHWUD¿NRFKWYnI|UELJnQJVspår på vardera sidan om Västkustbanan blir
det totalt åtta spår i bredd. Belysningen på
godsbangården föreslås vara behovsstyrd.
På båda sidor om spårområdet planeras för
servicevägar som används för järnvägens drift
och underhåll. De behövs för att komma fram
till växlar och teknikhus på bangården och
WLOO9lVWNXVWEDQDQVVSnU'HQEH¿QWOLJDJnQJ
och cykelvägen som går genom området på
den västra sidan kommer vid några tillfällen
per månad att användas av servicefordon till
bangården.
I direkt anslutning till järnvägen på den västra
VLGDQ¿QQVHQQHGODJGGHSRQL/DVVDEDFNDGHponin. Den mark som tas i anspråk i järnvägsplanen utgörs av både gammalt deponiområde,
hällmarker och lågt liggande ängsmark. Där
godsbangården går in i Lassabackadeponin
grävs avfallet i deponin ut. Mellan deponiområdet och godsbangården utformas en tät
skärm för att hindra så kallat lakvatten att
WUlQJDLQXQGHUJRGVEDQJnUGHQVH¿JXU
Från korridorens början i norr och ner till
Getteröbron planeras för bullerskyddsåtgärder, både mot bostäderna i öster och mot
Getteröns fågelreservat i väster. Bullerskydden
utformas både som vallar och som skärmar. I
norr är bullerskydden låga för att anpassas till
omgivningen.
Dagvatten från södra delen av godsbangården
hanteras i ett underjordiskt magasin där
vattnet leds till ett dike med avstängningsmöjlighet innan utsläpp i Lassabackabäcken.
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Figur 5.3

Fotomontage som visar den nya godsbangården.

Figur 5.4

Illustration av bullerskydd i norra delen av godsbangården.
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Dagvatten från norra delen av godsbangården
avleds norrut via utjämningsmagasin där
sedimentering sker, detta är också är avstängningsbart. Utjämningsmagasinet leds vidare
till ett dike. Både diket och Lassabackabäcken
P\QQDUL%DVVlQJHQVH¿JXU
Utmed bangården är tillåtlighetskorridoren
relativt smal i förhållande till de funktioner
som ska rymmas inom den. Den föreslagna
utformningen syftar till att ge plats åt de
funktioner som behövs, inklusive bullerskydd
och avvattning, samtidigt som anläggningen
ska anpassas till landskapet och minimera
intrång i Lassabackadeponin. De anpassningar
som har gjorts är att utforma bullerskyddsnWJlUGHUQDVRPYDOODUGlUGHW¿QQVSODWVRFK
skärmar där utrymmet är mindre. Längst i
norr görs bullerskyddsåtgärder i form av en
VNlUPPHGPHWHUVK|MGVRPVXFFHVVLYWK|MV
upp till tre meter (över rälsöverkant). Vissa
funktioner, som spår för lokuppställning,
förläggs längre söderut.
Området norr om Getteröbron med den nya
JRGVEDQJnUGHQYLVDVL¿JXU

7UD¿NHULQJRFKYHUNVDPKHWSn
JRGVEDQJnUGHQ
Godsbangården betjänar godståg som ska till
Varbergs hamn. Inne på bangården har tågen
en högsta hastighet på 40 km/h. Västkustbanans två förbigångsspår kan även användas av
godstågen.

Cirka 20 godståg per dygn angör bangården.
Med en hanteringstid på 30 minuter per
tåg kommer bangården att användas cirka
WLPPDUSHUG\JQ9HUNVDPKHWEHG|PV
förekomma mellan kl 04-24.
Endast ihop- och losskoppling av vagnar
kommer att ske på bangården. Det innebär
att den inte kommer att fungera som en så
kallad rangerbangård, där nya tågset bildas
av vagnar som kommit från olika håll. Det
kommer inte heller ske någon lastning eller
lossning av godsvagnar. Rangering, lastning
RFKORVVQLQJNRPPHUDWWVNHSnGHEH¿QWOLJD
industrispår som ägs av Varbergs kommun, på
samma sätt som det redan görs idag. Diesellok
kör godsvagnarna från bangården till hamnen,
eftersom industrispåren i hamnen inte är
HOHNWUL¿HUDGH
Vissa tåg kommer endast att koppla till eller
ifrån vagnar innan de kör vidare, men mer än
hälften av godstågen kommer troligen att ha
Varberg som start eller slutpunkt. Merparten
av godstågen som kommer att ha Varberg
som slutpunkt transporterar sågade trävaror
och massaprodukter från Värö. Idag hanteras
farligt gods endast vid enstaka tillfällen på
EH¿QWOLJJRGVEDQJnUG'HWJnULQWHLGDJDWW
bedöma i vilken omfattning det kommer att
hanteras farligt gods på nya godsbangården år
2030.

Markbehov för järnvägsanläggningen
Permanent spont/bullerskyddsskärm

Övertäckning deponi
(Hanteras inte inom detta projekt)
Viskadalsbanan
Västkustbanan

4 spår för godsbangården

Befintlig marknivå

Underjordiska stag
Urgrävning bygg- och hushållsavfall
Fördröjningsmagasin
järnvägsdränering

Figur 5.5
Sektionen visar möjlig utformning av anläggningen vid Lassabackadeponin, och ska läsas som att
man ser från norr till söder.
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Den nya godsbangården kommer att effektivisera driften jämfört med idag och minska
användningen av diesellok mellan godsbangården och kommunens spår.

 )UnQ*HWWHU|EURQWLOOVWDWLRQHQ
För att få plats med den nya järnvägsanläggQLQJHQJHQRP9DUEHUJEHK|YHUGHQEH¿QWOLJD
Getteröbron rivas och ersättas med en ny bro
V|GHURPGHQEH¿QWOLJD%URQVQ\DSODFHULQJ
påverkar inte anslutningen mot Lassabackarondellen. Smärre justeringar av infarten till
handelsområdet kan bli aktuella.

)UnQSODWWIRUPDUQD¿QQVWUDSSRURFKKLVVDU
upp till markplan och den nya stationsbyggnaden. På plattformarna kommer väderskydd
DWW¿QQDV'HQV|GUDGHOHQDYSODWWIRUPDUQD
ligger väderskyddat under tunneltaket och
kopplas med rulltrappor och hiss till den nya
stationsbyggnaden.
Baggens gränd förlängs över spåren norr
om den nya stationsbyggnaden. En ny bro
med gång- och cykelväg placeras över tråget
och plattformarna i förlängningen av Gamla
Kyrkbacken. Möjlighet att nå plattformarna
från bägge passagerna ges.

Dagvatten leds till utjämningsmagasin där
sedimentering sker. Vattnet leds sedan vidare
till Lassabackabäcken och hamnbassängen.
Utjämningsmagasinen är avstängningsbara
för att förhindra utsläpp vid olyckor.

3nYlVWUDVLGDQDYWUnJHWLPDUNQLYn¿QQV
spår som har funktion för lokuppställning
RFKYlQGVSnUI|UJRGVWUD¿NHQIUnQ9LVNDGDOVbanan.

I höjd med Monarkområdet går järnvägen ner
i ett öppet betongtråg. Tråget blir cirka 900
meter långt, varav stationsdelen med plattformar utgör cirka 250 meter. Från trågkanten
till plattformarna är tråget som djupast nio
meter. Tråget dimensioneras för en stigande
havsnivå och har ett översvämningsskydd på
+3,5 meter över havet. Bullerskyddsåtgärder
planeras på delar av den östra trågkanten.
Väster om tråget förläggs fyra spår som har
funktion som en hamnbangård för lokrundgång och lokuppställning.

Den föreslagna utformningen på sträckan
mellan Getteröbron och stationen syftar
till att ge järnvägsanläggningen tillräcklig
kapacitet samt göra upplevelsen av stationsområdet positiv. Stationen är utformad med
en sidoplattform i öster och en mellanplattform vilket ger möjlighet till en minskning av
trågbredden jämfört med tidigare utredningar.
Detta är positivt för upplevelsen av stationsområdet och ger möjlighet till direkt kontakt
till staden på den östra sidan av järnvägen.
3UR¿OHQKDURFNVnK|MWVQnJRWMlPI|UWPHG

Figur 5.6
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Möjlig utformning av stationsdelen med plattformar.
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Figur 5.7
Möjlig utformning av stationsområdet. I järnvägsplanen ingår mörkgrå ytor (plattformar) och grönmarkerade
ytor (anslutande ytor) samt trapport, hissar och gång- och cykelbron. Övriga ytor hanteras i detaljplanen.

Figur 5.8

Exempel på lösning, vy från mittplattformen mot norra uppgången och stationsbron.
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Den södra mynningen planeras förläggas
L%UHDUHGVUHNUHDWLRQVRPUnGH(QEH¿QWOLJ
väg öster om mynningen kan användas som
tillfartsväg till tunneln. En yta för uppsamling förläggs i servicetunnelns närhet. Ytan
används i händelse av en olycka.

tidigare utredningar vilket är positivt för både
resenärsupplevelsen och för påverkan på
grundvattnet.

 %HWRQJWXQQHOEHUJWXQQHORFK
VHUYLFHWXQQHO
Söder om det nya stationsområdet går
järnvägen i en cirka 300 meter lång betongtunnel. Vid Västra Vallgatan/Engelbrektsgatan går järnvägen in i en bergtunnel under
EHE\JJHOVHQ%HUJWXQQHOQEOLUFLUND
kilometer lång och går under bebyggelsen med
HWWYDULHUDQGHGMXSPHOODQRFKPHWHU,
huvudsak har berget bra kvalitet, men partier
PHGVSULFN]RQHU¿QQV7XQQHOQXWIRUPDV
som en dubbelspårstunnel, vilket innebär en
tunnel med två spår bredvid varandra.

Järnvägstunnelns mynning placeras söder
om servicetunnelns mynning. Mynningen
utformas med en kort betongtunnel för att
anpassas till miljön i Breareds rekreationsområde.
En serviceväg leder fram till mynningen där
GHW¿QQVXSSVDPOLQJV\WDRFKWHNQLNKXV

 %UHDUHG
Efter betongtunneln går järnvägen i ett
drygt 200 meter långt tråg upp till marknivå.
Mynningen hägnas in för att förhindra fallolyckor ner i tråget. Inhägnaden syftar också
till att förhindra obehöriga att ta sig in i
tunneln. Inhägnaden fortsätter på ömse sidor
om järnvägen till Österleden för att förhindra
obehörigt spårbeträdande.

Parallellt med järnvägstunnelns västra sida
läggs en servicetunnel. Servicetunneln har
en viktig funktion för drift och underhåll
av järnvägen, men den fungerar också som
en räddningstunnel om det skulle hända en
olycka. Mellan järnvägstunneln och servicetunneln utförs tvärtunnlar. Dessa kan
användas för evakuering ut ur järnvägstunneln och vidare upp till markplan via servicetunneln. Servicetunneln kommer också
att ha en viktig funktion under byggtiden.
Mellan järnvägstunneln och servicetunneln
lUDYVWnQGHWGU\JWPHWHU6HUYLFHWXQnelns norra mynning läggs i Järnvägsparken.

Mellan tråget och Österleden förläggs
MlUQYlJHQPHWHU|YHUEH¿QWOLJPDUNQLYn
Järnvägen ligger som högst två meter över
EH¿QWOLJPDUNQLYnSnHQNRUWVWUlFNDYLG
NLORPHWHU3n|PVHVLGRUSODFHUDV

76/790

Figur 5.9



Principskiss trågutformning, brun färg avser jord och grå färg avser berg.
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Figur 5.10

Principskiss spårtunnel och servicetunnel för drift och underhåll av järnvägen.

Figur 5.11

Möjlig placering och utformning av servicetunnelns mynning vid stationsområdet.

Figur 5.12

Möjlig placering och utformning av servicetunnelns mynning i Breared.
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bullerskyddsvallar som utformas med en
VW|GPXUQlUPDVWVSnUHWRFKPHGÀDFND
släntlutningar på utsidan. Stödmurarna
möjliggör att den högsta punkten på bullerskyddet kommer närmare järnvägen, vilket
gör att bullerskyddet kan göras något lägre än
om vanlig bullervall hade använts. Utformningen gör också att en något mindre markyta
behöver tas i anspråk. Båda dessa frågor har
bedömts som viktiga eftersom landskapet runt
RPNULQJMlUQYlJHQlUHWWÀDFNWMRUGEUXNVODQGskap.
3nÀHUDVWlOOHQXWPHGVWUlFNDQSODQHUDV
utjämningsmagasin för järnvägsanläggningens
avvattning. I magasinen sker utjämning och
sedimentering innan vattnet leds vidare till
Brearedsbäcken.
'HWYDOGDK|MGOlJHWSnSUR¿OHQJHUJRG
möjlighet till landskapsanpassning. Det
innebär dock att Brearedsbäcken utförs i en så
kallad dykarledning under järnvägen. Dykarledningen utformas så att den inte blir ett
GH¿QLWLYWYDQGULQJVKLQGHUI|U¿VN
(QK|MGSUR¿OYLG%UHDUHGVElFNHQVNXOOH
innebära att den kan passera i en vanlig
kulvert under järnvägen. En sådan utformning
bedöms ge sådana nackdelar ur landskapssynpunkt att det inte går att motivera. En förhöjd
SUR¿OLQQHElUDWWlYHQEXOOHUVN\GGVNXOOH
behöva höjas ytterligare vilket ger negativa
effekter för landskapsbilden. Österleden går
under den nya järnvägen och utformas med

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

en gång- och cykelväg på norra sidan. Detta
PHGI|UGRFNLQWUnQJL9UnQJDElFNHQVELÀ|GH
och några biotopskydd.

 6|GHURPgVWHUOHGHQ
Söder om Österleden planeras järnvägen gå
FLUNDHQPHWHUK|JUHlQGHQEH¿QWOLJDPDUNHQ
Det underlättar järnvägens avvattning och
Vrångabäcken kan ledas under järnvägen utan
risk för påverkan på bankroppen.
3nÀHUDVWlOOHQXWPHGVWUlFNDQSODQHUDV
utjämningsmagasin för järnvägsanläggningens
avvattning. I magasinen sker utjämning och
sedimentering innan vattnet leds vidare till
Vrångabäcken.
Bullerskydd på sträckan utformas i huvudsak
som bullerskyddsvallar.
9LG9DUHERUJ¿QQVHQHQVNLOGYlJVRPNRUVDU
Västkustbanan i plan i nuläget. Korsningen
görs om till en planskild korsning. Korsningen
utformas som en ny vägbro över järnvägen, en
SULQFLSVNLVVYLVDVL¿JXU
Vid Vareborg och anslutningen till Västkustbanan går järnvägen i ett småskaligt landskap
GlUÀHUDVWHQPXUDUWUlGUDGHUDOOpHURFK
småvatten passeras. Dessa skyddas genom
så kallat generellt biotopskydd, se kapitel
9 Naturmiljö för en beskrivning av hur de
hanteras i projektet.

Figur 5.13 Mynningen i järnvägstunnelns södra ände i Breared, med uppsamlingsyta och teknikbyggnad.
Området kommer att inhägnas.
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Figur 5.14

Söder om tunneln, exempel på bullerskydd.

Figur 5.15

Exempel på planskild korsning i Vareborg.
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 .OLPDWIUnJRU
 +|JDKDYVQLYnHU
Inriktningsbeslutet för högsta högvatten anger
en skyddsnivå på +3,5 meter över havsnivån
och en driftsnivå på +2,5 meter över
havsnivån. Inriktningsbeslutet har tagits fram
i samråd med Varbergs kommun och har även
stämts av med de skyddsnivåer som angetts
för järnvägsprojektet Västlänken. Skyddsnivå
innebär att tråget och tunnel ska skyddas från
vatten upp till en havsnivåhöjning till +3,5
PHWHU,WUnJHWVQRUUDGHO¿QQVHQSRUWVRP
hindrar vatten att ta sig in i tråget. Driftsnivån
SnPHWHULQQHElUDWWWnJWUD¿NHQVND
NXQQDWUD¿NHUDEDQDQXSSWLOOHQKDYVQLYnK|Mning om +2,5 meter. Detta innebär att spåren
norr om tråget och hela godsbangården
förläggs på en höjd av +3,2 meter eftersom det
¿QQVNUDYSnDWWMlUQYlJHQVXQGHUE\JJQDGSn
0,7 meter inte ska påverkas av vatten. Skyddsnivån på +3,5 meter över havet med en port
i norra delen av tråget är infört som skyddsåtgärd på plankartan. Trågets konstruktion
medger en framtida höjning av skyddsnivån
från +3,5 till +4,5 meter över havsnivån om
framtida klimatförändringar kräver detta.

 'DJYDWWHQ
I samband med ombyggnad av järnvägen
i Varberg kommer kapaciteten i Monarkbäckens och Lassabackabäckens passage
under järnvägen att utökas.

 -lUQYlJVSODQHQVRPIDWWQLQJ
RFKXWIRUPQLQJXQGHUE\JJVNHGHW
7nJWUD¿NHQEnGHSHUVRQWnJRFKJRGVWnJ
kommer att gå under hela byggskedet. En
tillfällig station placeras där godsbangården
ligger idag. Passage av järnvägen görs på
plankorsningar vid Otto Thorells väg och
Södra Hamnvägen som ligger kvar under hela
byggtiden. En tillfällig gångbro byggs över
spårområdet. Tillfälliga spår placeras väster
om där tråg och ny station byggs. Dessa spår
ansluts till den nya godsbangården som byggs
VnVQDUWJRGVWUD¿NHQKDUÀ\WWDWWLOOGHQQ\D
godsbangården vid Getterön.
+XUJnQJWUD¿NF\NHOWUD¿NEXVVRFKELOWUD¿N
utformas under byggskedet beskrivs mer i
kapitel 6 Genomförande och byggmetoder.
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Tillfälliga upplagsytor, etableringsytor med
mer redovisas i kapitel 6 Genomförande och
byggmetoder.

 8WUHGGDRFKI|UNDVWDGHXWIRUP
QLQJVDOWHUQDWLYVRPYDOWVERUWL
MlUQYlJVSODQHVNHGHW
Alternativa lokaliserings- och utformningsalternativ redovisas i kapitel 2.3 i form av
tidigare utredningar. Nedan redovisas de
viktigare utformningsalternativ som utretts
och valts bort i järnvägsplaneskedet.

 8WIRUPQLQJYLG
/DVVDEDFNDGHSRQLQ
Vid inledande studier utreddes krav på
spårlängder och behov av uppställningsspår för diesellok på den nya godsbangården.
Med utgångspunkt från att bullerskydd ska
inrymmas inom tillåtlighetskorridoren valdes
en utformning där vissa funktioner placeras
på hamnbangården istället för på området
norr om Getteröbron. Detta minskar intrånget
i naturområdena väster om godsbangården.
Vid den nya godsbangården norr om Getteröbron har utgångspunkten varit att minimera
intrång på Lassabackadeponin och minska
behovet att gräva bort avfall. Den föreslagna
O|VQLQJHQHQOLJW¿JXUDYVNlUPDUJRGVEDQgården från deponin med en tät skärm som
dessutom kan fungera som bullerskydd.
Utformningsalternativ som inbegriper stora
ytor deponi inom järnvägsfastigheten har inte
bedömts som genomförbara.

 7UnJRFKVWDWLRQVXWIRUPQLQJ
I järnvägsutredningen redovisas stationslösningen med två mellanplattformar och en
sidoplattform för Viskadalsbanan. Detta ger
ett brett tråg på cirka 45 meter vilket påverkar
stadsbilden negativt och har även höga
NRVWQDGHU(WWÀHUWDODOWHUQDWLYDO|VQLQJDU
har studerats. Utifrån en önskan att minska
trågbredden med bibehållen funktion för
WnJWUD¿NHQI|UHVOnVHQXWIRUPQLQJPHGHQ
mellanplattform och en sidoplattform på
östra sidan. Denna lösning ger en koppling
och tillgänglighet till staden och minskar
påverkan på stadsbilden. Tråget ligger
dessutom något grundare vilket minskar
påverkan på grundvattnet.
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 7XQQHOXWIRUPQLQJ
Tunnlar kan utformas som enkelspårstunnlar
eller dubbelspårstunnel med servicetunnel.
De båda tunneltyperna har olika för- och
nackdelar, men ur säkerhetssynpunkt är båda
typerna lika bra. Fördelen med en enkelspårstunnel är främst att service kan utföras
LGHWHQDWXQQHOU|UHWPHGDQWUD¿NNDQSnJn
obehindrat i det andra röret.

på grund av ett högt grundvatten i området.
Därför bedöms en utformning med järnvägen i
EH¿QWOLJPDUNK|MGHOOHUVWUD[|YHUYDUDElWWUH
Med hänsyn till tillåtlighetskorridorens bredd
och anslutningspunkten på Västkustbanan har
inga egentliga alternativa planlägen för den
Q\DMlUQYlJHQNXQQDWLGHQWL¿HUDV

 %XOOHUVN\GGVnWJlUGHU
Varbergstunneln ligger intill den framtida
VWDWLRQHQRFKGHW¿QQVGlUI|UNUDYSnHQ
ÀH[LEHOWUD¿NHULQJLIRUPDYNU\VVYl[ODURFK
möjlighet att växla mellan spåren. Detta är
endast genomförbart vid en dubbelspårstunnel där spåravståndet är cirka 4,5-5,0
meter. Därför har detta funktionskrav styrt
valet av tunneltyp.
Dubbelspårstunnel utformas med en servicetunnel som även kan användas som
räddningstunnel. Servicetunneln blir en stor
hjälp under byggskedet då den kan användas
för uttag av massor. Under driftskedet kan den
användas som räddningstunnel och behöver
då vara tillgänglig i både norra och södra
påslaget. Utifrån dessa krav kommer därför
servicetunneln att läggas på västra sidan av
dubbelspårstunneln för att vara åtkomlig vid
Västra Vallgatan och järnvägsparken.

 9DODYSUR¿ORFKSODQOlJHV|GHU
RPWXQQHOQ
)OHUDROLNDSUR¿OOlJHQKDUVWXGHUDWVV|GHURP
tunnelmynningen, genom Brearedsområdet.
Den valda lösningen innebär att järnvägen
går mellan 0 och 2 meter ovan mark, förutom
genom tråget närmast tunnelmynningen.
Den valda lösningen medför att bullerskydd
NDQKnOODVSnHQULPOLJK|MG(QSUR¿OVRP
möjliggör att Brearedsbäcken rinner under
MlUQYlJHQXWDQYDQGULQJVKLQGHUI|U¿VNJHU
betydligt större ingrepp i rekreationsområdet
och ett betydligt större intrång i landskapsbilden. Med den valda lösningen kommer dock
Brearedsbäcken att behöva ledas i en dykarledning under järnvägen, vilket är negativt för
YDQGUDQGH¿VNRFKERWWHQIDXQD
Synpunkter har framförts att järnvägen ska
förläggas i ett djupt tråg i Breared och att
Österleden ska gå över järnvägen på en vägbro.
Närmast tunnelpåslaget går järnvägen i ett
tråg. Att förlänga detta till söder om Österleden blir mycket omfattande och kostsamt

Bullerskyddsåtgärder utförs i form av bullerVN\GGVYDOORFKVNlUP'lUGHW¿QQVXWU\PPH
eftersträvas att använda vall eftersom det
ofta är den enklaste lösningen och är lätt att
anpassa till omgivningen. I norr vid godsbangården är tillåtlighetskorridoren smal, vilket
gör att en vall inte får plats utan bullerskyddsVNlUPPnVWHDQYlQGDVbYHQYLG9DUHERUJlU
det aktuellt med skärm för att minska markintrånget.

 9lJSDVVDJHU
*HWWHU|EURQ
'HQEH¿QWOLJD*HWWHU|EURQlULQWHDQSDVVDG
till den nya järnvägen. Flera alternativ till ny
bro har studerats. Vid en samlad bedömning
KDUHWWQ\WWOlJHV|GHURPEH¿QWOLJEURYDOWV
eftersom den utformningen inte påverkar
Natura 2000- området Getteröns fågelreservat och ej heller förändrar anslutningar till
handelsområdet.

gVWHUOHGHQ
Flera olika lägen för Österleden har studerats.
Det artesiska grundvattnet vid Österleden
innebär att det krävs grundvattensänkning under byggtiden och att stora mängder
grundvatten behöver pumpas bort. Detta
kan ge effekter långt utanför byggområdet.
Artesiskt grundvatten med grundvattenakvifär
nära schaktbotten är också ett stort riskmoment under byggskedet och som därmed kan
medföra stora ekonomiska konsekvenser. Den
Q\DgVWHUOHGHQE\JJVVWUD[V|GHURPEH¿QWOLJW
läge för att undvika dessa konsekvenser.

9DUHERUJ
9LG9DUHERUJ¿QQVHQHQVNLOGYlJVRPNRUVDU
GHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQLSODQ'HQQ\D
passagen kommer att vara planskild. Både en
SDVVDJHXQGHURFK|YHUKDUVWXGHUDWVbYHQ
olika linjesträckningar har studerats. Linjen
från tidigare järnvägsutredning innebar att
EnGH7UD¿NYHUNHWVDQOlJJQLQJYLG9lVWNXVW-
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banan (SIR-mast) påverkades och att hela
märgelgraven med strikt skyddade arter togs i
anspråk för järnvägen. Efter utredning valdes
en linje som möjliggör att delar av märgelgraven kan vara kvar och även undviker
SnYHUNDQSn7UD¿NYHUNHWVDQOlJJQLQJ
En passage under järnvägen har fördelen att
intrång i landskapsbilden minimeras, dock
medför en sådan lösning att hela märgelgraven intill järnvägen spolieras och att grundvattnet påverkas under byggtiden. En bro över
järnvägen medför intrång i landskapsbilden
men ger inget ytterligare intrång på märgelgraven. Vid en samlad bedömning där även
ekonomi vägs in föreslås en lösning med bro
över järnvägen.

 $QJUlQVDQGHSURMHNW
 7UD¿NYHUNHWVSURMHNW
För närvarande pågår byggnation och planeULQJI|UÀHUDVWRUDLQIUDVWUXNWXUSURMHNWSn
Västkustbanan och i Göteborgsområdet.
+DOODQGVnVWXQQHOQWDVLGULIWGHFHPEHU
Byggnation av Varbergstunneln, Västlänken,
Hamnbanan, Marieholmsbron och E45 i
Göteborg kommer att pågå under delvis
VDPPDWLGVU\PGbYHQXWE\JJQDGHQDY
järnvägen mellan Flackarp - Arlöv i Skåne
bedöms pågå under samma tid. Andra stora
projekt i landet är Ostlänken där en första
E\JJVWDUWSODQHUDVWLOO
$WWÀHUDVWRUDE\JJSURMHNWXSSKDQGODVYLG
ungefär samma tidpunkt kan leda till överhettning och därmed höjda entreprenadpriser.
Eventuellt kan detta också leda till vissa miljöHIIHNWHUVRPDWWE\JJWUD¿NIUnQÀHUDSURMHNW
samtidigt belastar det allmänna vägnätet och
ger upphov till störningar. Detta bedöms dock
inte inträffa i Varberg.
Flera av projekten kommer att ge stora
kapacitetstillskott på Västkustbanan och ökad
tillgänglighet i transportsystemet. Detta kan
leda till att antalet resenärer ökar kraftigt i
takt med att projekten färdigställs.

 9DUEHUJVNRPPXQVSURMHNW
Varbergs kommun har ett antal planerade
projekt som delvis har kopplingar till utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg.
Projekt Farehamnen, Lassabackadeponin
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och delvis projekt Västerport, är mottagare
av huvuddelen av de överskottsmassor som
uppstår vid utbyggnaden av järnvägen. En
ombyggd järnväg är en förutsättning för att
kunna genomföra hela projekt Västerport. En
annan förutsättning är att efterbehandlingen
av kvarteret Renen är genomförd.
Projekt Farehamnen.
Industrihamnen är viktig både för Varberg
och för Sverige. Sedan många år är Varbergs
hamn landets ledande exporthamn för sågade
trävaror. Kommunen har beslutat att hamnen
också i framtiden ska ligga nära stadskärnan,
PHQDWWGHQVNDÀ\WWDVnWQRUGYlVW
Lassabackadeponin
Lassabackadeponin kommer att sluttäckas av
VIVAB. Sluttäckningen innebär att ett tätskikt
läggs på tippen så att regnvatten rinner av
istället för att bilda lakvatten i deponin.
Projekt Västerport
När den nuvarande bangården och industriKDPQHQÀ\WWDVIULJ|UVVWRUD\WRUPDUN0HOODQ
GHQEH¿QWOLJDVWDGHQRFKKDYHWVNDHQKHOWQ\
stadsdel växa fram. Den nya och den ”gamla”
staden kommer att länkas ihop med varandra,
bland annat genom att Magasinsgatan och
Engelbrektsgatan förlängs mot havet. Västerport kommer att genomföras efter att Varbergstunneln är byggd.
Detaljplan Marmorlyckan
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppföUDQGHDYUDGKXVRFKÀHUERVWDGVKXVPHGWRWDOW
FDOlJHQKHWHU2PUnGHWOLJJHUL%UHDUHGSn
västra sidan av den nya järnvägen.
Kvarteret Renen i Varberg
Varbergs kommun har ansökt om och fått
beviljat medel från Naturvårdsverket för efterbehandling av klorerade lösningsmedel från
kvarteret Renen. I denna MKB antas att efterbehandlingen är genomförd innan byggstart
av Västkustbanan är planerad.
Kommunens ombyggnad av dagvattennätet
,VDPEDQGPHG7UD¿NYHUNHWVSURMHNWNRPPHU
kommunen att öka kapaciteten i Lassabackabäcken och Monarkbäckens korsning med
järnvägen.
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*HQRPI|UDQGHRFKE\JJPHWRGHU
,GHWKlUNDSLWOHWEHVNULYVYLONDE\JJQDGVWHNQLVNDI|UXWVlWWQLQJDUVRP¿QQVRFKKXU
XWE\JJQDGHQDY9lVWNXVWEDQDQJHQRP9DUEHUJNRPPHUDWWJHQRPI|UDVbYHQPDVVKDQWHULQJRFKKXUWUD¿NHQVNDIXQJHUDXQGHUE\JJWLGHQEHVNULYV(QYLNWLJI|UXWVlWWQLQJlUDWWGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJVWUD¿NHQVDPWGHQORNDODWUD¿NHQLQNOXVLYHJnQJRFK
F\NHOWUD¿NVNDIXQJHUDlYHQXQGHUE\JJWLGHQ0LOM|HIIHNWHURFKNRQVHNYHQVHUI|UGH
ROLNDXWE\JJQDGVGHODUQDUHGRYLVDVLHIWHUI|OMDQGHNDSLWHO
Val av arbetsmetoder under byggskedet avgör
 %\JJQDGVWHNQLVND
i hög grad miljöpåverkan och konsekvenser
I|UXWVlWWQLQJDU
I|UEHU|UGD/LNDVnlUPnOHWDWWWnJWUD¿NHQRFK
DQQDQNROOHNWLYWUD¿NVNDNXQQDXSSUlWWKnOODV Geologin i Varbergsområdet präglas, som
SnÀHUDDQGUDKnOOOlQJV9lVWNXVWHQDY
med så små störningar som möjligt under
bergplintar kringskurna av ofta djupa och
byggskedet. Utbyggnaden sker till stora delar
långa sedimentfyllda dalgångar. Det innebär
i stadsmiljö och kommer att påverka områden
att den nya järnvägssträckningen genom
där många människor dagligen vistas och rör
Varberg passerar omväxlande förhållanden
sig. Byggande i denna miljö gör det därför
från lösa leror till det hårdaste berg. Nedan
extra viktigt att anpassa byggmetoder och
ges en kort beskrivning av de bergtekplanering så att intrång och störningar för
omgivningen minimeras. Den totala byggtiden niska, hydrogeologiska, geologiska och
geotekniskaförhållandena,från norr till söder,
lUSODQHUDGWLOOVMXnUPHOODQRFK
NRSSODWWLOOMRUGRFKEHUJODJHUSUR¿OOlQJV
VWUlFNDQ¿JXU
Konsekvensbedömningar i denna MKB är
baserade på de byggmetoder och etappindelningar som beskrivs i detta kapitel.

Figur 6.1

-RUGRFKEHUJODJHUSUR¿OOlQJVVWUlFNDQ

Tabell 6.1

Beskrivning av byggnadstekniska förhållanden längs utbyggnadssträckan.
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%HVNULYQLQJ





/|VOHUDPHGPlNWLJKHWHU|YHUVWLJDQGHPHWHU





%HUJLGDJHQHOOHUIULNWLRQVMRUGSn\WOLJWEHUJ





/|VOHUDPHGPlNWLJKHWHU|YHUVWLJDQGHPHWHU9LG/DVVDEDFNDGHSRQLQ
NLORPHWHUWLOONLORPHWHUI|UHNRPPHUDYIDOO





9DULHUDQGHMRUGPDWHULDODYVDQGVLOWOHUDRFKPRUlQRFKMRUGGMXSVRPYDULHUDU
PHOODQPHWHU|YHUHWWXQGXOHUDQGHEHUJYLGI|UHNRPPHUE\JJRFK
KXVKnOOVDYIDOO





.ULVWDOOLQWEHUJVRPXWJ|UVDYFKDUQRFNLWHRFKJQHMVLJJUDQLW





/|VOHUDPHGPlNWLJKHWHU|YHUVWLJDQGHPHWHU





7XQQDUHODJHUDYOHUDVDQGRFKPRUlQYLODQGHSnEHUJ



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 6 - Genomförande och byggmetoder

 %HUJWHNQLVNDI|UXWVlWWQLQJDU
I området förekommer i huvudsak två huvudbergarter; bandad gnejsgranit och charnockit.
Charnockiten, som förekommer främst vid
bergtunnelns norra och södra ändar samt
en kortare sektion mitt på bergtunneln, är
en bergart som har bildats under mycket
K|JDWU\FNRFKWHPSHUDWXUHUI|UFLUND
miljoner år sedan.
Bergmassan längs bergtunneln innehåller tre
till fem sprickgrupper och ett antal sprickzoner. Bergkvaliteten är normalt god med en
blockstorlek på 0,6 till 2 meter, men speciellt
vid sprickzoner kan kvaliteten bli låg. Längs
hela bergtunneln dominerar de horisontella
sprickorna där även vattenföringen antas ske
till stor del.

 +\GURJHRORJLVNDI|UXWVlWWQLQJDU
Grundvattenrörelser och grundvattentillgångar i jord är i huvudsak knutna till medeloch grovkorniga sediment i dalgångarna.
Oftast är det under tätande lerlager och/eller
i kontakten mellan jord och berg i de djupare
delarna av dalgångarna.
Grundvattenkvaliteten i området både i
jord och i berg uppvisar i huvudsak normalt
förekommande värden, sånär som på förhållandet att förhöjda salthalter i form av klorid
förekommer relativt frekvent som rester efter
forna tider då stora delar av kustområdena låg
under havsnivå.
Inom huvuddelen av de områden som berörs
av projektet har grundvattnet i berg och i
djupare marklager en avrinning mot havet i
väster. Variationer från detta huvudmönster
NDQ¿QQDVL\WOLJDUHJUXQGYDWWHQVRPNDQ
styras av ytavrinningen i mindre diken och
vattendrag med lokalt andra avrinningsriktningar.
Grundvattenförhållandena norr om Getteröbron utgörs främst av områden med ofta
PlNWLJDODJHUDY¿QNRUQLJDVHGLPHQWYLONHW
innebär begränsade grundvattentillgångar.
Inom dessa områden är det dock inte ovanligt
DWWGHWXQGHUGHWlWDUHODJUHQNDQ¿QQDV
vattenförande lager med en viss uttagskapacitet.
Området strax norr om Lassabackabäcken
präglas av fyllnadsjordar och avfallsmassor
från den gamla Lassabackadeponin, samt
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av berg i dagen. I planförslagets nordligaste
GHOSODQDUPDUNHQXWLHWWÀDFNWPDUVNODQGVområde. Det är ett utströmningsområde för
grundvatten och ligger nära havsvattennivån.
Inom detta område är kloridhalterna naturligt
förhöjda.
Området söder om Lassabackabäcken och
vidare mot stationsområdet, det norra tråget
och den norra betongtunneln präglas av
I\OOQDGVMRUGDUPHGWUROLJHQRIWDVWRULQ¿OWUDtionskapacitet, samt grusiga svallsediment
PHGJRGLQ¿OWUDWLRQVNDSDFLWHW,ODJHUI|OMGHQ
QHGPRWEHUJ\WDQ¿QQVRIWDQnJRQHOOHUQnJUD
horisonter med låggenomsläppligt material. I
järnvägslinjen varierar djupet till berg relativt
mycket, från nära berg i dagen till cirka
PHWHU8WLIUnQEHG|PQLQJDUJMRUGDL
samband med borrningar av energibrunnar är
berget ofta måttligt till rikligt vattenförande
beroende på förekomst av såväl brantstående
som horisontella spricksystem.
Längs sträckningen för bergtunneln
är jordlagren mestadels relativt tunna.
Jordlagren ovan berget utgörs främst av
friktionsjordar, men inom delområden längs
bergtunneln förekommer lerlager ofta relativt
nära bergytan.
6|GHURPEHUJWXQQHOQ¿QQVXQGHUUHODWLYW
tjocka lerlager vattenförande sand- och
grusskikt med goda uttagsmöjligheter.
Riskerna för höga kloridhalter bedöms inom
detta område vara lägre än i jordlagren norr
om Varberg.

 )|URUHQDGMRUGRFKJUXQGYDWWHQ
Utförda miljötekniska markundersökningar
visar att deponimassor inom Lassabackadeponin är förorenade av främst PAH (polycykliska aromatiska kolväten), metaller och
petroleumämnen. Jord utanför deponiområdet har generellt låga föroreningshalter.
Mellan Getteröbron och den norra änden av
bergtunneln utgörs de ytliga jordlagren till
stor del av fyllning. Här har markföroreningar
påvisats, främst i form av metaller samt PAH
och ställvis petroleumföroreningar. De högsta
föroreningshalterna i jorden har uppmätts
strax söder om Getteröbron. Generellt avtar
föroreningshalterna i jord mot söder.
Resultat från tidigare utförda miljötekniska
markundersökningar visar att marken vid
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EH¿QWOLJWVSnUVRPVNDULYDVVWlOOYLVlU
förorenad av metaller, PAH och petroleumämnen. Inför rivning kommer kompletterande
prover att tas och analyseras. Inför denna
provtagning kommer samråd att genomföras
med kommunen angående framtida markanvändning.
I grundvattnet utanför Lassabackadeponin
har bensen påvisats och grundvattnet är också
påverkat av lakvatten från deponin.
bYHQLGHWOnJOlQWDPDUVNODQGVRPUnGHWL
planförslagets nordligaste del föreligger en
lakvattenpåverkan till följd av utströmning av
lakvatten från deponins norra del.
Förhöjda till höga halter av metaller, petroleumämnen och klorerade lösningsmedel
har påvisats i det ytliga jordgrundvattnet
mellan Getteröbron och bergtunneln. I det
djupa jordgrundvattnet (mer än sex meter
under markytan) har höga halter av klorerade
lösningsmedel påträffats inom järnvägsområdet väster om Monarks industriområde
och väster om kvarteret Renen. Väster om
kvarteret Renen har även höga halter av klorerade lösningsmedel uppmätts i berggrundvattnet i närheten av järnvägsområdet.
Risken för jord- och grundvattenföroreningar
längs bergtunneln och söder om bergtunneln
bedöms som liten.

 *HQRPI|UDQGH
I detta avsnitt beskrivs översiktligt en möjlig
lösning för utbyggnaden. Utgångspunkten har
varit rimliga metoder utifrån i dag känd teknik.
Andra lösningar kan bli aktuella.
Tabell 6.2

Möjlig etapputbyggnad.
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Tråg och betongtunneln byggs till stor del i
centrala Varberg, med närhet till bostäder
och verksamheter. Därför kommer byggmetoder att väljas och produktionen planeras så
att intrång och störningar för omgivningen
begränsas.

 (WDSSLQGHOQLQJ
För anläggande av det nya dubbelspåret krävs
E\JJDQGHLÀHUDHWDSSHUHIWHUVRPQXYDUDQGH
MlUQYlJVWUD¿NVNDIXQJHUDXQGHUKHOD
byggskedet, se tabell 6.2. De förberedande
arbetena i etapp noll utgörs framförallt av
ledningsomläggningar och byggande av den
nya Getteröbron.
Etapperna är styrda av olika beroenden enligt
I|OMDQGH
 Tråget, betongtunneln och nya stationen
VNDE\JJDVGlUWnJWUD¿NHQJnULGDJRFK
GlUI|UPnVWHWUD¿NHQÀ\WWDWLOOHQWLOOIlOOLJ
station.
2. Den tillfälliga stationen planeras där
dagens godsbangård ligger. Detta medför
att den nya godsbangården i norr måste
vara färdigbyggd innan den tillfälliga
stationen kan etableras.
3. För att tågen ska nå den tillfälliga
stationen och för att den nya godsbangården ska kunna anslutas måste en ny
Getteröbro byggas liksom att den gamla
rivs.
I tabell 6.2 har fokus legat på de norra och
centrala delarna av järnvägssträckningen där
de stora järnvägsomläggningarna görs. Markoch spårarbeten pågår även söder om bergtunneln liksom anläggande av de nya planskildheterna vid Österleden och Vareborg. Dessa

(WDSS

%HVNULYQLQJ



3nE|UMDQGHDYQ\*HWWHU|EURVDPWOHGQLQJVRPOlJJQLQJDUOlQJVKHODVWUlFNDQIUDPI|UDOOWLGHQRUUDGHODUQD9LVVD
OHGQLQJVRPOlJJQLQJDUYLGQ\D*HWWHU|EURQPnVWHXWI|UDVLQQDQJUXQGOlJJQLQJVDUEHWHQDI|UEURQSnE|UMDV



%\JJDQGHWDY*HWWHU|EURQDYVOXWDVRFKJDPODEURQULYV$QOlJJDQGHDYHQQ\JRGVEDQJnUGSnE|UMDVLQRUU
WLOOVDPPDQVPHGDWWEHUJWXQQODUQDE|UMDUGULYDVEnGHIUnQQRUURFKV|GHU*nQJEUR|YHUEH¿QWOLJDVSnUE\JJV,QRUU
SnE|UMDVRFNVnVFKDNWI|UHQPLQGUHGHODYEHWRQJWXQQHOQ1\WWVWlOOYHUNE|UMDUE\JJDV



1\WWVWlOOYHUNNODUWSnE|UMDGRPOlJJQLQJDYWLOOIlOOLJDVSnU6W|UUHWUD¿NSnYHUNDQGHDUEHWHQLMlUQYlJVDQOlJJQLQJHQ
XQGHUGDJDUI|OMWDYHQNHOVSnUVGULIW)RUWVDWWEHUJWXQQHOGULYQLQJ



0LQGUHWUD¿NSnYHUNDQGHDUEHWHQLMlUQYlJVDQOlJJQLQJHQRFKWLOOIlOOLJDVSnUOlJJVVDPWHQWLOOIlOOLJVWDWLRQXSSI|UV
VWUD[YlVWHURPEH¿QWOLJVWDWLRQ)RUWVDWWEHUJWXQQHOGULYQLQJ



7LOOIlOOLJDVSnURFKWLOOIlOOLJVWDWLRQlULGULIWRFKHWWVW|UUHDUEHWVRPUnGHI|UEHWRQJWUnJRFKEHWRQJWXQQHOIULJ|UV
%\JJDQGHWDYWUnJRFKEHWRQJWXQQHOSnE|UMDV)RUWVDWWEHUJWXQQHOGULYQLQJ



1\DVSnUOlJJVLWUnJEHWRQJRFKEHUJWXQQHOWHVWN|UQLQJDU%\JJDQGHWDYWUnJRFKEHWRQJWXQQHODYVOXWDV



$QVOXWQLQJWLOO9lVWNXVWEDQDQRFK9LVNDGDOVEDQDQ



6SnUHQ|SSQDVI|UWUD¿N,QOHGQLQJVYLVPHGHQNHOVSnUVGULIW7LOOIlOOLJVWDWLRQWDVERUW



)lUGLJDQOlJJQLQJ



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 6 - Genomförande och byggmetoder

arbeten är inte tidskritiska och är oberoende
av etappindelningar. De har därför inte beskrivits i tabellen.

 7LGVUHVWULNWLRQHU
Utbyggnaden av Västkustbanan kommer
period- och platsvis att medföra stor miljöpåverkan.
,GHQQRUUDGHOHQQRUURP*HWWHU|YlJHQ¿QQV
det risk för påverkan på fågellivet i Natura
2000-området. Det är dock få perioder under
året som kan anses som mindre känsliga. I
valet mellan en sammanhållen byggtid och
en förlängd byggtid med tidsrestriktioner för
vissa arbetsmoment bedöms det från miljösynpunkt bättre med en totalt sett kortare
byggtid.
I de tätortsnära delarna av projektet har det
heller inte bedömts nödvändigt med tidsrestriktioner för byggnationen.
I de södra delarna av utbyggnadsområdet
kommer det att ställas tidsbegränsande krav
på byggnationen framförallt med hänsyn till
byggnation i närhet av vattenmiljöer.

 /HGQLQJDU
,QRPMlUQYlJVRPUnGHWI|UHNRPPHUHWWÀHUWDO
ledningsstråk som kommer att påverkas av
utbyggnaden. De mest påverkade områdena
är invid Getteröbron, Monarkbäcken och vid
stationsområdet.
Invid Getteröbron är några större ledningsstråk förlagda som dagvatten-, huvudspillYDWWHQRFKIMlUUYlUPHOHGQLQJDUbYHQYDWWHQ
HORSWRRFKWHOHOHGQLQJDU¿QQVLRPUnGHW
'HODUDYGHVVDOHGQLQJVVWUnNPnVWHÀ\WWDVWLOO
nya lägen innan den nya Getteröbron byggs.
I området mellan Getteröbron och de centrala
GHODUQDDY9DUEHUJNRUVDVEH¿QWOLJMlUQYlJDY
ett antal trummor för dagvatten från staden.
Den planerade rampen och tråget längs delar
av sträckan innebär att den nya korsningspunkten kommer att behöva utföras med
dykarledningar.
Uppströms detta område har det historiskt
förekommit översvämningar vid kraftiga regn.
Åtgärder har gjorts med utjämningsmagasin
RFKÀHUnWJlUGHUSODQHUDVVRPH[HPSHOYLV
avledning till de nya ledningarna vid Getterö-



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

bron. Oavsett vilken slutlig lösning som
blir aktuell är det viktigt att kapaciteten för
avledning av dagvatten i detta område inte
försämras i samband med utbyggnaden av
MlUQYlJHQ'HW¿QQVlYHQHQNRUVDQGHVSLOOvattenledning inom området.
I området för den nya stationen och särskilt
YLGEHUJWXQQHOP\QQLQJHQNRPPHUHWWÀHUWDO
tillfälliga lösningar att krävas för framförallt
stadens spill- och dagvattenavledning. I möjligaste mån utförs dessa tillfälliga lösningar
med självfall för att undvika pumpning av
VWRUDÀ|GHQ'DJHQVEH¿QWOLJDNRUVQLQJVSXQNW
PHGEH¿QWOLJMlUQYlJI|UGDJYDWWHQOLJJHUL
anslutning till Otto Torells gata, tillsammans
med två korsande spillvattenledningar strax
norr därom. Dessa korsningspunkter kan
LGDJHQVOlJHEOLÀDVNKDOVDULOHGQLQJVV\Vtemen, varför de i samband med omläggningar
kommer att dimensioneras upp för att klara
dagens och framtidens behov bättre. VIVAB
blir byggherre för dessa ledningsomläggningar.
I Västra Vallgatan och vid vändplanen söder
RPEH¿QWOLJVWDWLRQVE\JJQDG¿QQVJHQRPJnende elstråk samt en nätstation tillhörande
9DUEHUJ(QHUJLVRPPnVWHÀ\WWDVXQGHU
E\JJWLGHQ,9lVWUD9DOOJDWDQ¿QQVlYHQ
gasledningar förlagda, men vissa är inte i
drift och kan därmed utgå i samband med
kommande schaktarbeten.
,GHV|GUDGHODUQD¿QQVHWWVW|UUHSDNHW
korsande ledningar strax norr om Österleden.
,GHV|GUDGHODUQD¿QQVRFNVnOXIWOHGQLQJDU
för högspänning som kommer att korsa den
framtida järnvägen. Dessa ledningar behöver
troligtvis höjas för att erhålla tillräckligt
säkerhetsavstånd till den nya järnvägsanläggningen. En viktig aspekt är att säkerställa
nödvändiga säkerhetsåtgärder vid utformning
av material-, etablering och upplagsytor under
dessa ledningar.

 0DVVKDQWHULQJ
3URMHNWHWNRPPHUDWWKDQWHUDFLUND
miljoner kubikmeter jord- och bergmassor. I
följande avsnitt beskrivs vilka massor som ska
hanteras.

%HUJPDVVRU
Bergmassor kommer att genereras i projektet
vid schakt för godsbangården, tråg, betong-
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tunnel och bergtunnlar. Totalt kommer cirka
en miljon kubikmeter berg att schaktas fram
i projektet. Av massorna från bergtunnlarna
kommer cirka en tredjedel att tas ut mot norr
och resterande del mot söder.

)\OOQLQJVPDVVRU
Vid spårområdet söder om Getteröbron och
i området för planerade tråg och betongtunnelschakter, domineras schakten av fyllningsmassor. Området ligger till stor del utanför
gamla kustlinjen så historiskt har utfyllnader
skett för att åstadkomma nya mark och
hamnområden. Totalt bedöms dessa massor
XSSJnWLOOFLUNDNXELNPHWHU
De miljötekniska undersökningarna har
visat att fyllning inom området ställvis är så
förorenad att den måste köras till en godkänd
mottagningsanläggning. Totalt bedöms dessa
massor uppgå till cirka 20 000 kubikmeter.
Viss del av de övriga fyllnadsmassorna är lätt
förorenade och ska behandlas utifrån dessa
förutsättningar.

$YIDOO
Schakt för den nya godsbangården kommer
delvis att beröra Lassabackadeponin.
Utförda undersökningar inom den aktuella
delen av deponin visar att den består av cirka
40 000 kubikmeter avfall varav cirka 25
procent uppskattas vara hushållsavfall medan
övriga 75 procent utgörs i huvudsak av schaktmassor, betong, skrot och annat rivningsavfall.
Provtagning av jordmassor i deponin visar
punktvis på förhöjda halter av föroreningar,
främst tungmetaller men även av organiska
föroreningar.
Tabell 6.3

Avfallet som grävs fram kan inte tillföras
någon annan deponi då det innehåller
organiskt och brännbart avfall vilket är
förbjudet att deponera. Avfallet är uppblandat
med jordmassor och annat obrännbart och
tas inte emot vid förbränningsanläggningar
utan föregående sortering. Avfallets fraktioner
behöver därför grovsorteras efter urschaktning. Viss grovsortering antas dock ske redan
vid schaktningen. Sorteringen bedöms främst
behöva skilja på brännbart (hushållsavfall,
trä, etc) från obrännbart (jord, betong, etc)
och metallskrot. Exakt sorteringsbehov får
anpassas till krav från externa behandlingsanläggningar och innehållet i deponimassorna.
Inom arbetsområdet i relativt nära anslutning till schaktområdet anordnas en yta där
grovsortering av deponimassorna kan ske.
Hantering av lakvatten från schakt och sorteULQJVRPUnGHUHGRYLVDVLNDSLWHO

-RUGPDVVRU
Jordmaterialens sammansättning varierar
längs sträckan, från lösa leror till omväxlande med lera, sand och silt ofta vilande
på en morän innan berg. De lösa lerorna
förekommer framfarallt i norr och söder och
de omväxlande i områdena vid de planerade
tråg- och betongtunneschakterna. De omväxlande jordmasorna utgör den dominerande
mängden jord, cirka 300 000 kubikmeter.

9HJHWDWLRQ
Dessa massor uppgår till cirka 30 000 kubikmeter och utgör det övre jordlagret vid schaktning. Överskottsmassorna består i huvudsak
av ren matjord.

Masshantering i projektet.
0DVVEDODQV P3)

0DVVW\S
9HJHWDWLRQ
$YIDOO

6FKDNW P3)


cWHUDQYlQGQLQJLQRP
SURMHNWHW


gYHUVNRWW
([WHUQDQYlQGQLQJ


([WHUQEHKDQGOLQJ










)\OOQLQJ









-RUG























%HUJ

6XPPD





* Om vegetations-, fyllnings- och jordmassorna vid schaktning visar sig hålla tillräckligt bra kvalitet och sammansättning samt att de inte
är förorenade, går dessa att använda till exempelvis bullerskyddsvallar inom projektet.
** Volym inklusive svällfaktor 1,5.
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 cWHUDQYlQGQLQJ
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, bullerskyddsvallar och till
återfyllnad kring trågen samt kring och
över betongtunnlarna. Totalt bedöms cirka
450 000 kubikmeter bergmassor kunna
återanvändas i projektet varav cirka 50 000
kubikmeter bergmassor bedöms åtgå till
betong för byggnation av tråg, betongtunnel
och broar.

 0DVVKDQWHULQJVSODQ
7UD¿NYHUNHWVNDLHQOLJKHWPHGUHJHULQJHQV
tillåtlighet och efter samråd med länsstyrelsen
och Varbergs kommun, upprätta en plan för
hantering av överskottsmassor.
Grundläggande för planen är att åstadkomma
en effektiv masshantering grundad på bland
annat konkurrensneutralitet.
Masshanteringsplanen kommer successivt att
förtydligas och bli mer detaljerad när uppgörelser träffas med intressenter om mottagningsplatser för överskottsmassor och när
utredningar och projektering för järnvägsutbyggnaden blivit mer detaljerad.

 gYHUVNRWWVPDVVRU
Målsättningen i varje infrastrukturprojekt
är att få massbalans inom projektet. I ett
projekt som Varbergstunneln, med förläggning av stora delar av järnvägen nedsänkt
eller i tunneln, blir det dock alltför stora
schaktmängder för att kunna få balans inom
projektet.
Av tabell 6.3 framgår att det blir ett överskott
SnFLUNDNXELNPHWHUVFKDNWPDVVRU
8W|YHUGHVVDPDVVRUDQWDVGHWEOLFLUND
kubikmeter avfall som går till förbränning och
cirka 20 000 kubikmeter förorenade massor
som inte går att återanvända på grund av för
högt föroreningsinnehåll. Överskottsmassorna transporteras bort från projektet för
annan användning. Bedömningen är att detta
överskott kan avyttras till andra projekt för
extern användning i närområdet.
Exempel på externa användningsområden
PHGEHG|PGDEHKRYDYYRO\PHU
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•

sluttäckning av Lassabackadeponin,
330 000 kubikmeter.

•

användning inom Varbergs kommuns
stadsutvecklingsprojekt i anslutning till
stationsområdet, 70 000 kubikmeter.

•

XWI\OOQDGL1RUUDKDPQHQNXELNmeter.

•

terrassering i anslutning till avloppsreQLQJVYHUNHWNXELNPHWHUlYHQ
lätt förorenade massor.

•

terrassering för industri vid Östra Holmgärde, 75 000 kubikmeter.

•

terrassering för bebyggelse vid Jonstaka,
45 000 kubikmeter.

•

WHUUDVVHULQJI|ULQGXVWULYLG*HWDNlUU
NXELNPHWHU

•

förstärkning av kajen vid industrihamnen,
NXELNPHWHU

•

terrassering för industri vid Lahall,
NXELNPHWHU

•

terrassering för bebyggelse vid Lindvallen,
NXELNPHWHU

Lahall och Lindvallen bedöms som mer osäkra
än övriga områden. Motsvarande mängder
bergkross antas dock kunna avyttras via Varbergs hamn till andra projekt utanför närområdet.
Områden och mängder är framtagna i samråd
med Varbergs kommun, Varbergs hamn och
9,9$%7RWDO¿QQVGHWXWU\PPHDWWDYVlWWD
GU\JWNXELNPHWHULQRPGHVVDDQvändningsområden.
För de användningsområden där det angivits
terrassering ställs högre tekniska krav på massornas beskaffenhet. Där är det till exempel
inte lämpligt att massor med mycket lera
används.
För varje användningsområde av överskottsmassor kommer det att behövas olika former
av anmälnings- och prövningsärenden.

9HJHWDWLRQ
Överskottsmassorna består i huvudsak av ren
matjord som till största delen bedöms kunna
avyttras till närliggande lantbrukare.
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$YIDOO

-RUGPDVVRU

Förbränningsbara deponimassor bedöms
XWJ|UDFLUNDNXELNPHWHUDYGH
uppschaktade massorna.

Överskott av jordmassor är generellt svårt
DWWXWQ\WWMDWLOONYDOL¿FHUDGHlQGDPnORFK
fyllningar om de innehåller för mycket silt
och lera. De omväxlande jordarna av sand,
silt, lera och morän som förekommer inom
stora delar av området bedöms dock kunna
utnyttjas till bärkraftig terrassering. Genom
avtal med till exempel Varbergs kommun
kan dessa massor avyttras för terrassering av
exploateringsområden.

Cirka 30 000 kubikmeter av deponimassorna
bedöms utgöras av obrännbara schaktmassor
och hanteras utifrån föroreningsinnehåll. De
utsorterade jordmassorna kan kräva ytterligare sortering innan de kan återanvändas
inom eller utanför projektet. Jordmassor med
lägre föroreningsinnehåll kan efter godkännande återanvändas på samma sätt som för
fyllningsmassor. Mer kraftigt förorenade
massor transporteras till för ändamålet avsedd
och godkänd mottagningsanläggning. De
senare bedöms utgöra cirka 5 000 kubikmeter.
Utsorterade metaller kan avyttras för återvinning.

Rena leror, framförallt från schakt vid Österleden, kan inte nyttjas för terrassering. Dessa
massor kan avyttras till områden som ska
landskapsmoduleras och där avsättas innanför
en invallning. Till exempel kan VIVAB söka
tillstånd för sluttäckning av Lassabackadeponin och där nyttja dessa massor.

%HUJPDVVRU
)\OOQLQJVPDVVRU
Överskott av fyllningsmassor kan avyttras
till kommunen. Varbergs kommun kan söka
tillstånd alternativt göra en anmälan om att
terrassera området kring reningsverket med
lätt förorenade massor som uppfyller kraven
för mindre känslig markanvändning. En förutsättning är dock att det kan ske utan påverkan
på vattenkvaliteten i Natura 2000-området.
En stor del av massorna från schakten för det
norra tråget kan då avyttras för avsättning
inom detta område. Dessa massor bedöms
XSSJnWLOOFLUNDNXELNPHWHU

Tabell 6.4

Överskottet på 560 000 kubikmeter bedöms
vara enkelt att avyttra utanför projektet. Överskottsmassorna transporteras till Norra hamnen för hantering innan de avyttras till andra
projekt. Med tillfälliga upplag i Norra hamnen
öppnas också möjligheter för effektiva och
miljömässiga båttransporter till andra projekt.

 %\JJWUDQVSRUWHU
3URMHNWHWNRPPHUDWWKDQWHUDFLUND
miljoner kubikmeter jord- och bergmassor
samt cirka 90 000 kubikmeter betong för
tråg, betongtunnel och broar. Byggtransporter
och masshantering är därmed en dominerande aktivitet. Transporter mellan schakt-

7LOONRPPDQGHWUD¿NSnDOOPlQQDYlJDUnUXWWU\FNWVRPIRUGRQYDUGDJVG\JQ
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Väg 41
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Getteröns
naturreservat

GÖINGEGÅRDEN

Möjligt område för
extern användning.
Lassabackadeponin.

Möjliga områden för
extern användning.
Getakärr 2:1.
Östra Holmagärde.
LUGNET

Tillfällig upplagsyta. Norra hamnen.
Möjlig plats för krossanläggning.
Tillfällig upplagsyta.
Avloppsreningsverket
Getterö

LASSABACKA

bron

ägen
amov
Värn

Ytor avsatta vid reningsverket
för grovsortering av avfall.

Yta avsatt inom området för
behandling av byggavloppsvatten
Möjliga områden för
extern användning.
Avloppsreningsverket,
Norra hamnen samt
kajen industrihamnen.

Hamnen

BRUNNSBERG

HÅSTEN

CENTRUM
Stationen

KARLBERG

VARBERG
Varbergs
fästning

Tunnel

MARIEDAL

s tv

äge

n

Sjukhus

Vä
s

tku

Tillfällig upplagsyta. Breared.
Möjlig plats för krossanläggning
Koloniområde

Koloniområde
Hästhaga

Ös

ter
led
en

SÖRSE

BREARED

Tillfällig upplagsyta. Österleden.
Möjlig plats för krossanläggning

Ytor avsatta inom områdena för
behandling av byggavloppsvatten

APELVIKEN
VAREBORG

Möjligt område för
extern användning.
Jonstaka

Möjliga områden för
extern användning

Tillfälliga material- och
etableringsytor

Transportväg

Tillfälliga upplagsytor

Vägar till/från byggarbetsområde

Publika områden

Spont
0

0,5

1
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

)LJXU 0DWHULDOHWDEOHULQJVRFKXSSODJV\WRUVDPWWUDQVSRUWYlJDULE\JJVNHGHW,¿JXUHQYLVDVlYHQRPUnGHQI|U
extern användning, med undantag av kommunens stadsutvecklingsprojekt vid stationsområdet, Lahall och Lindvallen.
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arbeten och tillfälliga upplagsytor planeras
gå på allmänna vägar. I tabell 6.3 beskrivs de
massor som ska hanteras.
Vidare antas att en betongstation etableras
i norra namnen och att betongtransporter
XWJnUGlULIUnQ,¿JXUYLVDVKXYXGVWUnNHQ
Figuren visar att Östra Hamnvägen, Birger
Svensson väg, Getterövägen och Österleden
kommer att belastas med transporter under
byggtiden.
Byggtransporter kommer att pågå under hela
byggtiden. För att få grepp på miljöpåverkan
KDUGHWPHVWLQWHQVLYDNDOHQGHUnUHWLGHQWL¿Hrats och detaljstuderats. Under år 2 sker den
största mängden aktiviteter, både i form av
maskintid och transporter inom arbetsområdena och transporter på allmän väg. I tabell
6.5 beskrivs antal tillkommande fordonspassager/dygn under just år 2, tabellen visar
att det är Getterövägen som kommer att bli
hårdast belastad. En transport till eller från
ett arbetsområde/tillfällig upplagsplats antas
generera två fordonspassager, där returfärden
antas ske utan last förutom för att transportera tillbaka krossat berg till områden norr
om den planerade betongtunneln. Genom
att utnyttja kapaciteten för denna returfrakt
minskas belastningen på den sträcka som har
PHVWLQWHQVLYWUD¿N*HWWHU|YlJHQ

inklusive insatsmedel till betong i form av
ballast. Härvid antas att all cement tas från
cementdepån i Varbergs hamn och att hälften
av ballasten utgörs av kross som krossas i
Norra hamnen och resterande sandfraktion
införskaffas utanför projektet.

 7LOOIlOOLJDPDWHULDOHWDEOHULQJV
RFKXSSODJV\WRU
8WLIUnQGHWEHKRYVRP¿QQVLSURMHNWHWKDUHWW
antal möjliga tillfälliga material-, etableringsRFKXSSODJV\WRULGHQWL¿HUDWVEnGHLDQVOXWning till tillåtlighetskorridoren och utanför
NRUULGRUHQVH¿JXURFKWDEHOO1HGDQ
beskrivs de olika typerna av ytor och vad de
kan användas för.
•

Tillfällig material- och etableringsyta.
Område som kan användas för bodar,
kontor, maskiner, verkstäder och material.

•

Tillfällig upplagsyta. Område för hantering
och lagring av jord- och bergmassor. Inom
GHVVDRPUnGHQ¿QQVRFNVn\WRUI|UVRUWHring av avfall och behandling av byggavloppsvattenvatten. Två av dessa ytor är
också lämpliga för etablering av krossanläggning för att göra om det ursprängda
berget till användbart krossmaterial.

•

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

Antalet transporter baseras på mängden
schaktmassor samt krossat berg och betong
Tabell 6.5

7LOOIlOOLJDPDWHULDOHWDEOHULQJVRFKXSSODJV\WRUVRPLGHQWL¿HUDWVLSURMHNWHWVHlYHQ¿JXU

2PUnGH

)|UXWVlWWQLQJDU

)|UHVODJHQDQYlQGQLQJ

*RGVEDQJnUGHQ

+|JDQDWXUYlUGHQJHQRPQlUKHWWLOO1DWXUD


7LOOIlOOLJPDWHULDORFKHWDEOHULQJV\WD

,DQVOXWQLQJWLOOWLGLJDUH*HWWHU|YlJHQ

7LGLJDUHYlJ\WDDQYlQGV/nJDQDWXUYlUGHQ
QlUKHWWLOO1DWXUD

7LOOIlOOLJPDWHULDORFKHWDEOHULQJV\WD

1RUUDKDPQHQ

1RUUDKDPQHQlUGHWDOMSODQHODJWVRPLQGXVWUL 7LOOIlOOLJXSSODJV\WDWUROLJWYLVNRPELQHUDGPHG
RFKKDPQYHUNVDPKHW,QJDQDWXUYlUGHQ¿QQV NURVVDQOlJJQLQJI|UEHUJPDVVRUVRPNRPPHU
LQRPSODQODJWRPUnGH
IUnQWUnJRFKEHWRQJWXQQHOVFKDNWVDPWIUnQGH
QRUUDGHODUQDDYEHUJWXQQODUQD

5HQLQJVYHUNHW

2PUnGHWKDUYLVVDQDWXUYlUGHQ,QJD
IRUQOlPQLQJDULRPUnGHW

7LOOIlOOLJXSSODJV\WDPHGP|MOLJKHWDWWKDQWHUD
QnJRWI|URUHQDGHPDVVRU<WDI|UVRUWHULQJDY
DYIDOO,V|GUDGHOHQ\WDI|UEHKDQGOLQJDYYDWWHQ

/lQJVPHGWUnJRFKEHWRQJWXQQHO

6WDGVPLOM|KlQV\QE|UWDVWLOORPJLYQLQJHQ

7LOOIlOOLJPDWHULDORFKHWDEOHULQJV\WD

0HOODQV|GUDWXQQHOSnVODJHWRFK
gVWHUOHGHQ

2PUnGHWKDUK|JWWLOOSnWDJOLJWQDWXUYlUGH
ÀHUDIRUQOlPQLQJDULRPUnGHWRFKGHVV
QlUKHW

7LOOIlOOLJXSSODJV\WDWUROLJWYLVNRPELQHUDGPHG
NURVVDQOlJJQLQJI|UEHUJPDVVRUVRPNRPPHU
IUnQGHV|GUDGHODUQDDYEHUJWXQQODUQD<WRUI|U
EHKDQGOLQJDYYDWWHQ

gVWHUOHGHQ

,RPUnGHW¿QQVQDWXUYlUGHVREMHNWELÀ|GHWLOO
9UnQJDElFNHQ

7LOOIlOOLJPDWHULDORFKHWDEOHULQJV\WDVDPW\WDI|U
EHKDQGOLQJDYE\JJDYORSSVYDWWHQ

9DUHERUJ

,RPUnGHW¿QQVPlUJHOJUDYPHGVN\GGDGH
DUWHURFKÀHUDELRWRSVN\GG(QGDVW|SSHQ
PDUNlUWlQNWDWWDQYlQGDVI|UPDWHULDORFK
HWDEOHULQJV\WD

7LOOIlOOLJPDWHULDORFKHWDEOHULQJV\WDVDPW\WDI|U
EHKDQGOLQJDYE\JJDYORSSVYDWWHQ
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 $UEHWVPHWRGHU
Nedan ges en kort beskrivning av möjliga
arbetsmetoder från norr till söder.

 1\JRGVEDQJnUGPHGSnJnHQGH
WUD¿NSnQlUOLJJDQGHVSnU
Placeringen av den nya godsbangården
innebär schaktarbeten i både jord och berg
men också genom avfall i Lassabackadeponin. Bergschakter utförs via sprängning,
medan övrigt förekommande jord och avfall
är lättschaktade. En permanent tät spont
ska installeras mot Lassabackadeponin
tillsammans med avskärande dränering så
att lakvatteninträngning till järnvägsanläggningen förhindras.
Schaktarbeten för godsbangården kommer att
påverka yt- och grundvatten samt lakvatten
från Lassebackadeponin.

 *HWWHU|EURQ
Den nya Getteröbron byggs strax söder om
EH¿QWOLJEUR3nJUXQGDYGHQPlNWLJDO|VD
leran i området måste bron pålas ned till
EHUJHWVRP¿QQVFLUNDPHWHUXQGHU
markytan. Då den nya och gamla bron ligger
QlUDYDUDQGUD¿QQVULVNI|UDWWSnOQLQJHQNDQ
VNDGDGHQEH¿QWOLJDEURQVJUXQGOlJJQLQJ
Sponter kommer att behövas för schakter till
EURVW|GbYHQGHDQVOXWDQGHYlJEDQNDUQD
för Getterövägen måste förstärkas med pålar,
möjligtvis i kombination med lättfyllning.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 Täta stålsponter vibreras ned genom
jordlager till bergets överyta varefter
de förankras och tätas.
2. Jord- och bergschakt utförs innanför
sponterna tillsammans med en kontinuerlig avsänkning av grundvatten i
omgivande jord och berg. Förekommande
fyllning och jord är lättschaktad och bergsschakten utförs via sprängning.
3. Injekteringar för att täta berget kan
behövas beroende på mängden inläckande
grundvatten.
På grund av att berget är relativt uppsprucket
är det inte möjligt att använda en lösning
med öppen botten för tråg och betongtunnel.
En lösning med tät bottenplatta kommer att
krävas för att minimera inläckage av grundvatten i tråg och tunnel. Nedan beskrivs
lösning med bottenplatta.
När schakten är slutförd formsätts och gjuts
bottenplattan liksom trågväggarna. I detta
skede installeras också permanenta bottenstag
som borras ned i berget. Stagen behövs för
att hantera vattnets upplyftande krafter om
trågets egenvikt inte ger ett tillräckligt mothåll.

Större delen av tråget kommer att vara
grundlagt på berg. Trågväggar byggs till nivån
+3,5 meter för att klara framtida översvämningar i kombination med höga havsnivåer.
När betongkonstruktionen är gjuten görs
återfyllnad med krossat berg på ömse sidor för
att minska riskerna med dämning av grund 6SnUPHOODQ*HWWHU|EURQRFKWUnJ vatten.

LQRUU

Spåren läggs inom tidigare spårområde och i
angränsande lösmarksområden med fyllning
och lera. Schakt- och fyllningsarbetena är
begränsade eftersom de nya spåren ligger
PLQGUHlQHQPHWHUK|JUHlQEH¿QWOLJDQOlJJning. Förstärkningsarbete som urgrävningar
samt kalk-cementpelare kan dock ändå
behövas.

 7UnJYLGVWDWLRQVRPUnGHWLQRUU
Betongtråget byggs med så kallad cut- and
coverteknik där jord och berg schaktas ur
innanför sponter varefter tråget gjuts och
utsidan återfylls. Schakterna måste länshållas
och grundvatten sänkas via diken och pumpar.
Den generella schakttekniken antas följa
QHGDQVWnHQGHVFKHPD



 %HWRQJWXQQHOYLG
VWDWLRQVRPUnGHW
Här används samma cut- and coverteknik
som beskrivits för tråget ovan. Permanenta
bottenstag kommer också att behövas på delar
av betongtunneln tills fyllningen ovan tunneln
blir tillräckligt tung. I schakten för betongtunnel nära de två byggnaderna i kvarteret
9HUNVWDGHQRFKGHQEH¿QWOLJDVWDWLRQVE\JJnaden kommer en annan stödkonstruktion att
EHK|YDVHIWHUVRPGHW¿QQVI|UOLWHSODWVI|UHQ
spont och bergschakt som beskrivits ovan.

 %HUJWXQQHO
Spårtunneln, dess servicetunnel och planerade
tvärtunnlar tas i första hand ut via konventionell tunneldrivning, vilket innebär borrning
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och sprängning (tunneldrivning med tunnelborrmaskin (TBM) är osannolik men kan inte
helt uteslutas). Före sprängningen görs en
kontinuerlig förinjektering med i huvudsak
cementbruk för att klara omgivningskrav
avseende grundvattennivåer. Efter sprängningen görs bergförstärkningen med sprutbetong och bult för att klara blocknedfall och den
bergmekaniska stabiliteten.
Normalt borras och sprängs tunnlarna utan
större bergtekniska kompletterande åtgärder
såsom extra förstärkning och delade sprängsalvor. Längs vissa tunnelsträckningar med låg
EHUJWlFNQLQJRFKÀHUDVSULFN]RQHUNRPPHU
sådana bergtekniska åtgärder att göras för att
kunna klara av förhållandena. Delade sprängsalvor är också en metod som kan användas
för att minska omgivningspåverkan i känsliga
områden.

 6|GUDWXQQHOP\QQLQJHQPHG
EHWRQJWXQQHORFKWUnJ
Den södra änden på bergtunneln är lik den
norra då den följs av byggandet av en betongtunnel och ett betongtråg innan markytan nås.
Konstruktionerna är dock i mycket mindre
omfattning både i bredd och i längd jämfört
med de norra anläggningarna. Byggmetoden
är likvärdig med den som är tidigare beskriven,
undantaget att större delen av schakten här
kan utföras med öppna bergslänter eftersom
spont inte behövs då det endast förekommer
ett tunt jordlagertäcke på berg. För den
södra delen där tråget är på väg upp till
markytan ökar dock jordmäktigheterna så
att spont behövs ur stabilitetssynpunkt och
för att minimera grundvatteninläckage till
schakterna. Grundvattensänkningar under
byggskedet behövs här liksom för det norra
tråget och betongtunneln.

 )UnQV|GUDWXQQHOP\QQLQJHQQHU
WLOO+DPUD
De nya spåren går över partier med mäktig lös
lera, vilket innebär att förstärkningsåtgärder
kan behövas. Närmare Hamra ändras geologin
till fastare jordlager och ytligt liggande berg.
På vissa delar kommer dubbelspåret att omges
av bullerskyddsvallar eller bullerskyddsskärmar. Längs sträckan ska det också byggas
två broar vid Österleden och Vareborg som
beskrivs nedan.

Miljökonsekvensbeskrivning
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 gVWHUOHGHQ
För dubbelspårets passage av Österleden
byggs en järnvägsbro över den nedsänkta
gVWHUOHGHQLQ\WWOlJHV|GHURPGHQEH¿QWliga vägen. Järnvägsbron måste grundläggas
på pålar som slås till berg cirka 20-25 meter
under markytan. Grundvattensänkningar
kommer att behövas i byggskedet av vägskärningen samt i mindre skala också i driftskedet.

 9DUHERUJ
Strax innan det nya dubbelspåret ansluter
WLOOEH¿QWOLJDVSnUYLG+DPUDVNDHQEURI|U
enskild väg byggas över spåren. Bron kan
plattgrundläggas på morän. Inför brobyggnaden byggs en skyddsram över järnvägen
för att ta bort risken för nedfallande föremål.
%HURHQGHSnEURVW|GHQVQlUKHWWLOOEH¿QWOLJD
järnvägsspår kan tillfälliga sponter behövas.

 +DQWHULQJDYJUXQGYDWWHQ
GDJYDWWHQRFKE\JJYDWWHQXQGHU
E\JJWLGHQ
Framförallt de stora öppna schakterna för
tråg- och betongtunnlar kommer att kräva
grundvattensänkningar och därmed grundvattenhantering. Målsättning med byggmetoden som tidigare beskrivits är att sponter
och anslutningen till berg görs så tät som
möjligt via injektering. Oavsett detta kommer
grundvatten att läcka in från jordlagren samt
från vattenförande sprickor i berget när den
schakten påbörjas.
Nederbördsvatten kan också i viss mån
komma att blandas med förorenat grundvatten även om sådant grundvatten i möjligaste mån kommer att avledas i särskilda,
djupare brunnar för behandling i separat
reningsanläggning.
Där högre halter av klorerade lösningsmedel påträffats i berggrundvattnet kommer
brunnar att borras för direkt uppumpning
och hantering av vattnet. Vatten som kan vara
förorenat av klorerade lösningsmedel behöver
särskild rening, vilket till exempel kan vara
aktivt kol. Efter rening sker utsläpp till den
inre hamnbassängen.
Byggavloppsvatten kommer att behandlas i
reningsanläggningarna innan det släpps ut i
UHFLSLHQWHUQD6HlYHQNDSLWHOYtvatten för
lösningar och skyddsåtgärder.
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 5LYQLQJDYGHQEH¿QWOLJD
MlUQYlJHQ
Järnvägen kommer att vara i drift under hela
byggtiden. När den tillfälliga stationen har
byggts ut rivs den del av järnvägen som ligger
där det nya tråget och stationsområdet byggs.
När den nya järnvägen är tagen i drift rivs den
återstående sträckan söder om stationen ner
till Vareborg.
9LGULYQLQJWDVGHWMlUQYlJVVSHFL¿NDPDWHULalet om hand och återvinns eller behandlas på
annat sätt.
Kontaktledningsstolpar och kontaktledning
som är i koppar återvinns. Räler (spår) kan
återanvändas som industrispår eller på annan
anläggning. Träslipers grävs upp och skickas
för destruktion hos godkänd mottagare.
Kablar som ligger i banvallen grävs upp och
tas om hand. Omfattning och läge på kablar
LPDUNlULQWHNlQWLQJDDUNLY¿QQVVRP
redovisar detta. Flera komponenter måste
WDVRPKDQGHQOLJWJlOODQGHUHJHOYHUNEH¿QWligt signalställverk kan ha blinkrelän som
innehåller kvicksilver, sugtransformatorer
LQQHKnOOHUROMDEH¿QWOLJW(OVWlOOYHUNNY
VWlOOYHUNRFK V|GHURPEH¿QWOLJVWDWLRQVbyggnad är gasisolerad med en gasblandning
DYVYDYHOKH[DÀRXULG 6) 9LGQHGPRQWHULQJ
av ställverket ställs stora krav på hantering av
gasen.
Byggnader som rivs är de gamla lokstallarna
RFKGHWEH¿QWOLJDVLJQDOVWlOOYHUNHWQRUURP
stationshuset.
Kompletterande markundersökningar
kommer att göras i samråd med Varbergs
kommun. Beroende på vilken användning
kommunen planerar för den gamla banvallen
kan i vissa fall makadamen ligga kvar.
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7UD¿NRFKWLOOJlQJOLJKHW
Byggnation av nytt dubbelspår genom Varberg
NRPPHUDWWSnYHUNDWUD¿NDQWHUQDL9DUEHUJL
stor utsträckning och under lång tid. För att
VWlUNDGHWKnOOEDUDUHVDQGHWEHK|YHUWUD¿Nlösningarna för gående, cyklister och kollekWLYWUD¿NUHVHQlUHUKnOODK|JNYDOLWHW)|UXWRP
ombyggnadsåtgärder som exempelvis
utbyggnad av cykelstråk, nya hållplatser och
skyltning, behöver mobility managementåtgärder genomföras såväl innan som under
byggtiden.
7UD¿NO|VQLQJDUQDVHULVWRUWVHWWOLNDGDQDXW
under hela byggtiden. Detta innebär en fördel
I|UWUD¿NDQWHUQDHIWHUVRPGHWEOLUHQNHOWRFK
W\GOLJW)|UDWWVDPPDWUD¿NO|VQLQJVNDYDUD
möjlig under hela byggtiden förutsätts att
HQUDGnWJlUGHU¿QQVSnSODWVUHGDQLQQDQ
byggstart, däribland en tillfällig gångbro över
spåren.
'HQEH¿QWOLJDVWDWLRQVE\JJQDGHQNRPPHU
inte att kunna användas av resenärer under
byggtiden. Tillfällig resandeservice ordnas
initialt öster om spåren. Dessa funktioner
À\WWDVWLOOGHQYlVWUDVLGDQLVDPEDQGPHGDWW
den tillfälliga stationen tas i drift.
De kartor som visas nedan visar situationen
med en tillfällig station på västra sidan, då
detta utgör större delen av byggtiden.

 *nQJWUD¿N
Som fotgängare är det möjligt att röra sig
utmed hela Västra Vallgatan under hela
byggtiden utom då stödkonstruktionen
installeras vid HSB-huset. Ytorna blir dock
begränsade på vissa delar. Från den östra
sidan är stationsområdet endast möjligt att nå
via korsningen Västra Vallgatan-Engelbrektsgatan.
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En tillfällig gångbro föreslås söder om plattformarna. Gångbron är en viktig förutsättning
XUÀHUDSHUVSHNWLY'HQlUHQI|UXWVlWWQLQJ
dels för att lösa en rad utrymmeskrävande
funktioner väster om spåren, dels för att skapa
en hög tillgänglighet till en tillfällig station på
YlVWUDVLGDQ6HYLGDUH¿JXU
6DPPDO|VQLQJYDGJlOOHUJnQJWUD¿NHQ
föreslås under hela byggtiden.

är att det inte är möjligt att cykla utmed
hela Västra Vallgatan. För att underlätta för
cyklister norrifrån föreslås ett parallellt stråk
utmed Norra vägen-Kungsgatan. Kompletterande förbindelser föreslås även utmed
Kyrkogatan och Västra Vallgatan. Förbindelserna knyter ihop cykelnätet och kopplar till
stationen.
Stationsområdet nås via korsningen Västra
Vallgatan-Engelbrektsgatan samt via Östra
Hamnvägen. Samma lösning vad gäller cykelnätet föreslås under hela byggtiden.

 &\NHOWUD¿N

Norra väg
en

Spår under byggtiden
Plattformar under byggtiden
Befintlig stationsbyggnad
(stängd)

Östra Långga
tan

Östra Hamnväg
en

Birg
er S
ven
sson
s vä
g

Det planerade cykelnätet påminner till stora
delar om dagens nät. Den stora skillnaden

Östra Ha
mnväge
n

Tillfällig gångbro
över spår

Kungsgatan

Tillfällig järnvägsstation

Eskilsgatan

Engelbrekt
sgatan

g.

Västra Val
lgatan

Otto Torells

)LJXU

Magasinsg
atan

Kyrkogatan

TECKENFÖRKLARING
urval av befintliga
gångförbindelser som är
möjliga under byggtiden
tänkbara nya gångförbindelser/föreslagen
gångbro
gångförbindelser som
inte är tillgängliga under
byggtiden
arbetsområde

*nQJWUD¿NXQGHUE\JJWLGHQ
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Ersättningsbuss för tåg, taxi och färdtjänst
etableras på västra sidan, i anslutning till
JnQJEURbYHQ\WRUI|UOnQJIlUGVEXVVDUVNDSDV
på västra sidan av spåren. Lösningen för
EXVVWUD¿NHQNRPPHUDWWKDVDPPDXWIRUPning under hela byggtiden.

F\NHOSODWVHUHWDEOHUDVLQLWLDOWSnGHQ
|VWUDVLGDQbYHQHYHQWXHOODIXQNWLRQHUVRP
hyrcyklar och cykelservice placeras lämpligen
här. När den tillfälliga stationen på den västra
sidan är i drift tillskapas ytterligare 250 cykelparkeringar väster om spåren, i nära anslutQLQJWLOOSODWWIRUPDUQD6HYLGDUH¿JXU

 %LOWUD¿N

 %XVVWUD¿N

Den största förändringen i bilnätet innebär
DWW9lVWUD9DOOJDWDQVWlQJVDYKHOWI|UELOWUD¿N
mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan.
7LOOJlQJOLJKHWHQEHJUlQVDVI|UDOOPlQELOWUD¿N
på delar av Västra Vallgatan. Getterövägen och
Östra Hamnvägen blir huvudförbindelserna
I|UELOWUD¿NHQWLOOVWDWLRQHQ

Norra väg
en

Spår under byggtiden
Plattformar under byggtiden
Befintlig stationsbyggnad
(stängd)

Östra Långga
tan

Östra Hamnväg
en

Birg
er S
ven
sson
s vä
g

Avstängningen av Västra Vallgatan innebär att
busslinjenätet behöver förändras. Tänkbara
N|UYlJDUYLVDVL¿JXUOLNVRPWlQNEDUD
lägen för bussterminal. Korsningen Västra
Vallgatan-Engelbrektsgatan medger endast ett
körfält.

Kungsgatan

Tillfällig järnvägsstation

Tillfällig gångbro
över spår

Västra Val
lgatan



Eskilsgatan

Engelbrekt
sgatan

Ytor för cykelparkering

)LJXU

Magasinsg
atan

&\NHOWUD¿NXQGHUE\JJWLGHQ

Kyrkogatan

TECKENFÖRKLARING
befintliga, separata
cykelvägar
tänkbara kompletterade cykelförbindelser
befintliga, separata
cykelvägar som ej fungerar
under byggtiden
möjlighet att cykla
utmed gatan under
byggtiden saknas
arbetsområde
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Ytor för taxi, handikapplats, angöring och
färdtjänst skapas väster om spåren i anslutning till gångbro/station. En handikapplats
anordnas även på östra sidan, nära stationsområdet.
Den begränsade tillgängligheten på Västra
Vallgatan och Birger Svenssons väg innebär
DWWELOWUD¿NHQVUHVP|QVWHUI|UlQGUDV,GDJlU
WUD¿NÀ|GHWSn9lVWUD9DOOJDWDQIRUGRQ
per dygn i höjd med Engelbrektsgatan, 9 700
fordon per dygn söder om Baggens gränd och
på Birger Svenssons väg, vid industrispåret,
IRUGRQSHUG\JQ(QVWRUGHODYGHQQD
WUD¿NNRPPHUDWWRPI|UGHODVLYlJQlWHW
medan en mindre del har målpunkt inom det
område som fortfarande kan nås med bil.

Norra väg
en

Spår under byggtiden
Plattformar under byggtiden
Befintlig stationsbyggnad
(stängd)

Östra Långga
tan

Östra Hamnväg
en

Birg
er S
ven
sson
s vä
g

Under byggtiden behöver ett antal parkeringar i anslutning till stationsområdet tas i
anspråk för byggandet. Parkeringsytorna har
PDUNHUDWVPHGU|WWL¿JXURFKRPIDWWDU
EnGHOnQJRFKNRUWWLGVSDUNHULQJWRWDOW
platser. I grönt redovisas parkeringar som kan
bibehållas under byggtiden. Runt stationsRPUnGHW¿QQVVW\FNHQWLOOJlQJOLJDSDUNHringsplaster. Några ytterligare parkeringar
etableras inte under byggtiden. En parkeringsreserv kan skapas, det vill säga ytor där det
är möjligt att tillskapa parkeringar om behov
uppstår. Dessa ytor reserveras väster om
spåren.

Tillfällig järnvägsstation

Kungsgatan

Ersättningsbuss för
tåg, taxi och
färdtjänst
Tillfällig gångbro
över spår

Magasinsg
atan

Alternativa
körvägar
Eskilsgatan

Engelbrekt
sgatan

Tänkbara lägen för
bussterminal utmed
Västra Vallgatan och
på gatorna runt
kvarteret Prostlyckan

Endast ett körfält i korsningen
V Vallgatan/Engelbrektsgatan

Västra Val
lgatan

Tänkbara körvägar

)LJXU

Kyrkogatan

TECKENFÖRKLARING
befintliga körvägar
tänkbara nya körvägar
körvägar som inte är
möjliga under byggtiden
arbetsområde

%XVVWUD¿NXQGHUE\JJWLGHQ
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WLOOgVWUD+DPQYlJHQSURFHQWÀ\WWDUWLOO
Västkustvägen och resterande 30 procent har
målpunkt i närheten av dagens station och
kommer därmed fördela sig på närliggande
gator.

 gYULJWUD¿N
7UD¿NÀ|GHQDRFKEHODVWQLQJVJUDGHUQDSn
omkringliggande vägnät är i dag relativt låga
RFKRPI|UGHOQLQJHQDYWUD¿NEHG|PVLQWH
skapa några framkomlighetsproblem. Dock
kan det uppstå köbildning i större korsningsSXQNWHUXQGHUK|JWUD¿NSnPRUJRQRFKHIWHUPLGGDJ6LWXDWLRQHQI|UELOWUD¿NHQNRPPHUVH
likadan ut under hela byggtiden.

Möjlig ersättningsväg då
delar av Birger Svenssons
väg är avstängd

Östra Hamnväg
en

Birg
er S
ven
sson
s vä
g

7UD¿NWLOOVWDWLRQHQRPI|UGHODVWLOOgVWUD
Hamnvägen via Getterövägen och Södra
Hamnvägen om man kommer norrifrån
PHGDQWUD¿NVRPNRPPHUV|GHULIUnQOHGV
via plankorsningen på Södra Hamnvägen
YLGDUHWLOOVWDWLRQHQ6W|UUHGHOHQDYGHQWUD¿N
som idag nyttjar parkeringsplatserna kring
stationsområdet, men som inte har stationen
som direkt målpunkt kommer spridas ut i
vägnätet öster om Västra Vallgatan alternativt välja ett annat färdmedel om så är
möjligt. Troligast kommer Västkustvägen få
den största ökningen. Bedömningen är att 20
SURFHQWDYWUD¿NHQVRPÀ\WWDVDOOWVnGHQVRP
JnUSn9lVWUD9DOOJDWDQLGDJNRPPHUÀ\WWD

Parkeringar som kvarstår,
tillgängliga främst via Ö
Långgatan/Magasinsgatan

Norra väg
en

Östra Långga
tan

Spår under byggtiden
Plattformar under byggtiden
Befintlig stationsbyggnad
(stängd)
Tillfällig järnvägsstation

Tillfällig gångbro
över spår
P-plats för rörelsehindrade

Västra Val
lgatan



%LOWUD¿NXQGHUE\JJWLGHQ

Eskilsgatan

Engelbrekt
sgatan

Reservytor för långtidsparkering
väster om spåren

)LJXU

Magasinsg
atan

Kungsgatan

Taxi, p-plats för rörelsehindrade, angöring,
färdtjänst och
korttidsparkering

Kyrkogatan

TECKENFÖRKLARING
befintligt huvudgatunät/möjlig
ersättningsväg
endast fordon med tillstånd under
huvuddelen av byggtiden
befintliga huvudgator som ej fungerar
under byggtiden
tänkbara byggvägar
föreslagen avstängning för biltrafik
befintlig parkering som kvarstår
befintlig parkering som tas bort
arbetsområde
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 6WDGVRFKODQGVNDSVELOG
(QOLJWGHQHXURSHLVNDODQGVNDSVNRQYHQWLRQHQlUODQGVNDSHWWRPUnGHVnGDQWVRPGHW
XSSIDWWDVDYPlQQLVNRURFKYDUVNDUDNWlUlUUHVXOWDWHWDYSnYHUNDQDYRFKVDPVSHO
PHOODQQDWXUOLJDRFKHOOHUPlQVNOLJDIDNWRUHU6WDGVRFKODQGVNDSVELOGHQlUGHQ
VDPODGHELOGHQDYGHQYLVXHOODXSSOHYHOVHQDYVWDGHQVRFKODQGVNDSHWVXSSE\JJQDG
RFKROLNDEHVWnQGVGHODU*UXQGHOHPHQWHQLVWDGHQRFKODQGVNDSHWNDQGH¿QLHUDV
JHQRPQ\FNHOEHJUHSSVRPLGHQWLWHWIRUPRFKVWUXNWXUVNDODIlUJUXPVOLJKHW
RULHQWHUEDUKHWPHGPHUD

 %HG|PQLQJVJUXQGHU

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ

)|UODQGVNDSVELOGRFKVWDGVELOG¿QQVLQWH
QnJUDVSHFL¿NDODJDUULNWOLQMHURFKDOOPlQQD
råd. För mer underlag kring stads- och
landskapsbild samt gestaltningsfrågor
hänvisas till järnvägsplanens gestaltningsprogram.

Planförslaget berör i första hand rekreationsoch naturområden, jordbruksmark, verksamhetsområde/handelsområde samt mark för
järnvägsändamål. För att beskriva landskapet
inom planförslaget har sträckan delats in i
karaktärsområden, som beskrivs under kapitel
2PUnGHVDYJUlQVQLQJDUQDUHGRYLVDVL
¿JXU

Vid bedömning av påverkan, effekt och
konsekvens är begreppet visuell upplevelse
centralt. Järnvägsprojekt påverkar ofta ett
större område än planområdet och påverkan
kan beskrivas såväl inifrån området som från
punkter utanför planområdet. Vid bedömning
har rumsliga, fysiska och upplevelsemässiga
kvaliteter sammanvägts, liksom landskapets robusthet eller tålighet för förändring. I
bedömningen av effekter och konsekvenser
används bedömningsskalan som visas i faktarutan nedan.

Idag går Västkustbanan längs kusten hela
vägen från Getterön i norr, förbi centrum och
hamnen till Apelviken i söder. Banan ligger
hela tiden i ett mycket kustnära läge, som
skärmar av staden från havet.
I centrala Varberg ligger järnvägen mellan
centrum och hamnen. Större delen av hamnen
utgörs av en industrihamn. Endast i den södra
delen av hamnområdet, där kallbadhuset är
beläget, har den gamla hamnen utvecklats till
ett mer modernt verksamhetsområde med
bland annat Campus Varberg.

%('g01,1*66.$/$67$'62&+/$1'6.$36%,/'
Stora negativa konskevenser.'lUHQI|UlQGULQJLPLOM|QLQQHElUHQRPIDWWDQGHSnYHUNDQSn lDQGVNDSVYlUGHQVRPlUUHSUHVHQWDWLYDI|UUHJLRQHQHOOHUXQLNDQDWLRQHOOW'lUHIIHNWHQDYI|UlQGULQJHQVWnUL
NRQWUDVWPHGRPJLYDQGHODQGVNDSSnYHUNDURULHQWHUEDUKHWVWUXNWXURFKVNDODLQYDQGDVWUnNDYJUlQVQLQJDUODQGPlUNHQRFKXWEOLFNDULVWRURPIDWWQLQJ'lUHIIHNWHQLQQHElUDWWVDPEDQGHQPHOODQQDWXUI|UXWVlWWQLQJDURFKODQGVNDSHWVNXOWXUHOODDQYlQGQLQJLQWHOlQJUHW\GOLJWNDQXWOlVDVLODQGVNDSHW
Måttligt negativa konsekvenser - 'lUHQI|UlQGULQJLPLOM|QVWnULNRQWUDVWPHGRPJLYDQGHODQGVNDSHOOHU
SnYHUNDURULHQWHUEDUKHWVWUXNWXURFKVNDODLQYDQGDVWUnNDYJUlQVQLQJDUODQGPlUNHQRFKXWEOLFNDU'lU
HIIHNWHQLQQHElUDWWVDPEDQGHWPHOODQQDWXUI|UXWVlWWQLQJDURFKODQGVNDSHWVNXOWXUHOODDQYlQGQLQJ
IUDJPHQWLVHUDVRFKEOLUPLQGUHW\GOLJD
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV'lUHQI|UlQGULQJLPLOM|QLQQHElUDWWODQGVNDSVELOGHQSnYHUNDVLPDUJLQHOO
RPIDWWQLQJYDGJlOOHUXWEOLFNDURULHQWHUEDUKHWUXPVOLJKHWPHGPHUD
Måttligt positiva konsekvenser - 'lUHQI|UlQGULQJLPLOM|QLQQHElUDWWYLNWLJDVWUXNWXUHULODQGVNDSHW
VnVRPRULHQWHUEDUKHWWLOOJlQJOLJKHWVWUXNWXURFKVNDODUXPVOLJKHWRFKXWEOLFNDUI|UElWWUDV
Stora positiva konsekvenser - 'lUHQI|UlQGULQJLPLOM|QLQQHElUDWWYLNWLJDVWUXNWXUHULODQGVNDSHWVnVRP
RULHQWHUEDUKHWWLOOJlQJOLJKHWVWUXNWXURFKVNDODUXPVOLJKHWRFKXWEOLFNDUI|UElWWUDVLVWRURPIDWWQLQJL
RPUnGHQPHGWLGLJDUHVPnYLVXHOODNYDOLWpHU



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 7 - Stads- och landskapsbild

Getteröns
naturreservat

Vis
ka

Väg 41

dals
ban

an

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

GÖINGEGÅRDEN

Kustnära
beteslandskap

LUGNET

Getteröbron

LASSABACKA

V ärn

a mo

vä g

en

Verksamhetsområde
handel och
industri
Hamnen

BRUNNSBERG

HÅSTEN

Stationsområdet
CENTRUM
Stationen

s t vä g e n

VARBERG

Varbergs
fästning

Sjukhus

Stadsnära
rekreationsområde
BREARED

en

SÖRSE

Koloniområde

Ös
te

Hästhaga

Koloniområde

rle
d

Vä
s

tk u

MARIEDAL

KARLBERG

Öppet
jordbrukslandskap
APELVIKEN

VAREBORG

Karaktärsområden
Spår i markplan
Tråg
Betongtunnel
Bergtunnel

0

1

2
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Figur 7.1



Planförslaget indelat i karaktärsområden.
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Söder om centrum passerar järnvägen längs
ett kustlandskap som domineras av badanläggningar, rekreationsanläggningar och
berg i dagen. Bebyggelsen ligger generellt på
järnvägens östra sida. Bebyggelsen utgörs
av villabebyggelse, fritidsbebyggelse samt
campingområden. Passager till stränderna
sker vid ett antal korsande vägar i plan.
%H¿QWOLJMlUQYlJlUP\FNHWXSSVNDWWDGDY
tågresenärer, och brukar anses som en av
Sveriges vackraste järnvägssträckor.

under uppbyggnad. Det kallas Göingegården,
och ligger som en liten satellit utanför staden.
Detta område ligger öppet med utsikt över det
ÀDFNDMRUGEUXNVODQGVNDSHWRFKPHGEnGH
YlJ9LVNDGDOVEDQDQRFK9lVWNXVWEDQDQL
fonden.
På den västra sidan, mot havet, ligger
*HWWHU|QVQDWXUUHVHUYDW+lU¿QQV*HWWHU|QV
Naturum, med utsiktsplatser och torn för
fågelskådare samt utställningslokal med
kafé. Vid reservatet är landskapet småskaligt
och betesdominerat, med låga buskar och

 .DUDNWlUVRPUnGHQ
För att beskriva landskapet inom planförslaget
har sträckan delats in i fem karaktärsområden.

.XVWQlUDEHWHVODQGVNDS
Landskapets uppbyggnad
Norr om Varberg karaktäriseras landskapet av
ÀDFNDKDYVWUDQGlQJDUVRP|YHUJnULNXVWQlUD
betesmarker och ett öppet odlingslandskap
mot öster. Landskapet bjuder på god överblick
med långa siktlinjer. Marknivåerna ligger på
PHWHU|YHUKDYHW'HQK|JUHYHJHWDWLRQ
som begränsar sikten präglas av fukt, salt och
vindar. Enstaka solitära lövträd förekommer
främst i strandkanten och runt ett par
småvatten och gölar. Högre vass och sävvegeWDWLRQnWHU¿QQVLGLNHQ

Figur 7.2
Landskapet i norr. Kattegattleden syns till
höger i bild.

/lQJVWLV|GHU¿QQVHWWK|MGSDUWLPHWHU
|YHUKDYHWVRPDYYLNHUIUnQGHWÀDFND
landskapet, men har för Varbergsområdet
en karaktäristisk form med berg i dagen och
med ett fältskikt av torrängskaraktär samt ett
buskskikt med slån, nyponros och enbuskar.
Landskapets användning
Landskapet utgörs av betesmarker och
åkermark. Området genomkorsas av
Västkustbanan, Viskadalsbanan samt väg
 9lVWNXVWYlJHQ PRW%RUnV9lJXWJ|U
också den norra infarten till Varberg från
väg E6. Både järnväg och väg ligger i stort
i nivå med omgivande landskap. Västkustbanan avskärmas i väster, ut mot de öppna
havsstrandängarna, av en planterad vegetationsridå med naturlik karaktär.
-RUGEUXNVODQGVNDSHW|VWHURPGHQEH¿QWliga Västkustbanan utgörs av kilformade
nNUDUPHOODQYlJRFK9LVNDGDOEDQDQ
meter öster om Viskadalsbanan övergår
jordbruksmarken i ett villaområde som är

Figur 7.3
gård.

Landskapet väster om föreslagen godsban-

Figur 7.4
öster.

Landskapet norr om Getteröbron. Vy mot
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berg i dagen. Naturreservatet är ett viktigt
besöksmål i kommunen. Utanför naturreservatets gräns övergår landskapet till ett
storskaligare öppet jordbrukslandskap. På den
västra sidan ligger också en del av cykelvägen
Kattegattleden, en cykelled som går mellan
Helsingborg och Göteborg.
Samspelet mellan naturförutsättningar
och landskapets kulturella användning är
både representativ för regionen och har gett
området en särpräglad karaktär. Landskapet
bedöms sammantaget ha ett högt värde ur ett
stads- och landskapsbildsperspektiv.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

och ovårdat intryck med ett varierat innehåll
av gamla containrar, cisterner och baracker
som troligen har en koppling till angränsande
hamnverksamhet.
3nGHQ|VWUDVLGDQDYEH¿QWOLJMlUQYlJ
dominerar handel och småindustrin. BebygJHOVHQXWJ|UVDYOnGOLNQDQGHE\JJQDGHUL
våningar som upptar hela kvarter. Mellan
byggnaderna ligger stora asfalterade parkeringsplatser och angöringsgator. Öster om
YlJOLJJHUERVWDGVRPUnGHQD/XJQHWRFK
Barnabro. Dessa innehåller radhus- och villbebyggelse med byggnadsår som varierar från
WDOHWIUDPWLOOLGDJ

9HUNVDPKHWVRPUnGHKDQGHORFKLQGXVWUL
Landskapets uppbyggnad
Den norra delen av Varbergs tätort domineras
till stor del av infrastruktur och verksamhetsRPUnGHQ7HUUlQJHQlUÀDFNPDUNHQOLJJHUSn
omkring +2-4 meter över havet.
I områdets norra utkant går spåren från
Västkustbanan ihop med Viskadalsbanan, en
viktig regional tåglinje mellan Varberg och
Borås. I nästan samma punkt kommer också
YlJIUnQ9HGGLJHRFK%RUnVLQLVWDGHQ
.RUVQLQJVSXQNWHQPHOODQYlJRFK9LVNDdalsbanan sker i plan med bommar. Platsen
utgör även den norra infarten till Varberg från
väg E6. Området bedöms ha låga landskapsbildsvärden på grund av att närliggande
teknikhus och framträdande skyltbågar som
VNDXSSPlUNVDPPDWUD¿NDQWHUI|UMlUQYlJV|vergången ger ett ovårdat intryck.

Figur 7.5

Vanlig gatubild i handelsområdet.

Figur 7.6

Flygbild från Stationsområdet och norrut.

Figur 7.7

Nuvarande möte med järnvägen.

Västkustbanan passerar området i nordsydlig
riktning och delar området i två delar. Bron
över järnvägen mot Getterön reser sig över det
ÀDFNDODQGVNDSHWPHQlULQWHH[SRQHUDGWDFN
vare omgivande bebyggelse samt den trädbevuxna Lassabackadeponin.
7YnVW|UUHWUD¿NOHGHUNRUVDURPUnGHWYLONHW
innebär att stadsbilden domineras av bensinstationernas och hamburgerkedjornas skyltning. Kvarteren runt om avgränsas av ett
uppbrutet och formlöst gatunät.
Landskapets användning
9lVWHURPEH¿QWOLJMlUQYlJXSSWDVHWWVWRUW
område av Getteröverket som är kommunens
avloppsreningsverk. Anläggningen ligger inom
ett stort inhägnat område med låga byggnader
och reningsbassänger. Söder om reningsYHUNHW¿QQVHWWRPUnGHVRPJHUHWWVW|NLJW
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6WDWLRQVRPUnGHW
Området omfattar den del där den nedsänkta
stationen, betongtunneln och delar av
bergtunneln kommer att anläggas.
Landskapets uppbyggnad
Järnvägsområdet och hamnen ligger till stor
del på utfyllnadsmark, cirka två meter över
havet. Detta medför att området är väldigt
platt och ligger lägre än den omgivande staden.
Marken stiger successivt österut från Västra
Vallgatan, söderut söder om stationshuset
och åt nordost norr om Gamla Kyrkbacken.
gVWHURPVSnUHQLK|MGPHGORNVWDOOHW¿QQV
HQPDUNDQWQLYnVNLOOQDGSnÀHUDPHWHUVRP
delvis skärmar av bebyggelsen i norra centrum
från järnvägen.
Viktiga gator och kopplingar
Järnvägsområdet ramas in av Västra Vallgatan
i öster och Östra Hamnvägen i väster, båda
viktiga infartsgator till centrala Varberg.
Västra Vallgatan är huvudgata genom
Varbergs centrum. Gatorna kopplas ihop söder
om stationen, via Otto Torells gata och Södra
Hamnvägen. Dessa gator är viktiga kopplingar
över järnvägen som knyter ihop centrum med
området vid havet. Magasinsgatan, Eskilsgatan och Engelbrektsgatan är viktiga tillfartsgator österifrån. Baggens gränd och Gamla
.\UNEDFNHQlUVPnORNDOJDWRU6H¿JXU
Bebyggelsestruktur
'HWEH¿QWOLJDVWDWLRQVKXVHWDYWHJHOlULWYn
YnQLQJDURFKXSSI|UGHVXQGHUWDOHWPHG
ÀHUDWLOOE\JJQDGHUXQGHUnUHQVORSS+XVHW
anses vara kulturhistoriskt värdefullt, liksom
några bostads- och industribyggnader öster
om Västra Vallgatan.
En kvartersstad breder ut sig mellan
Magasinsgatan i norr och Södergatan i söder.
Den är uppbyggd av en rutnätsstruktur som
riktar sig vinkelrätt mot havet. Kvartersstaden
har ett tydligt avslut mot Västra Vallgatan
och skapar en tydlig front mot det öppna
området närmast havet. Inom rutnätsstaden
är kvarteren huvudsakligen slutna med låg
bebyggelse, högre kring torget och ut mot
Västra Vallgatan. Här ligger stadens centrum
idag. Butiker och restauranger ligger huvudsakligen i bottenvåningen på bostadshus.
Inom esplanadstaden i norra centrum är
gatorna bredare och till stor del kantade av
alléträd och grönskande gårdar eller parker.
Kvarteren är mer öppna och med till stor del
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fristående byggnader. Bebyggelsen är varierad
LVNDODVWLORFKIXQNWLRQ'HW¿QQVHQKHOGHO
offentliga byggnader, men få verksamheter
som vänder sig mot gatan. Esplanadstaden
har inte samma tydliga front mot Västra
Vallgatan.
Norr om kvartersstaden, i höjd med den
planerade stationen, är gatustrukturen och
bebyggelsen mer uppbruten och oregelbunden.
Landskapets användning
I området mellan Västra Vallgatan och
spårområdet ryms alla stationsfunktioner
såsom stationshus med vänthall, biljettservice, butik och restaurang, angöring, bussterminal, taxistation, cykel- och bilparkering. Vid
stationsområdet är spårområdet närmare 70
meter brett, med nio parallella spår. Det är
gångavstånd till centrum i sydost med Stora
torget och Kulturhuset Komedianten som
YLNWLJDPnOSXQNWHUgVWHURPVWDWLRQHQ¿QQV
i övrigt blandade verksamheter, bland annat
Försäkringskassan och förskola, bostäder och
öppen yta som idag används för rullskridskoåkning.
Väster om spårområdet upptar hamnen området mellan Östra Hamnvägen och havet. Området, som idag är slutet för obehöriga, stänger
av den fysiska och visuella kontakten med
havet från den norra delen av centrum och
stationsområdet. Kontakten mellan centrum
RFKKDYHW¿QQVLVWlOOHWV|GHURPVWDWLRQVKXVHW
Södra hamnområdet där centrum kopplar till
havet har utvecklats till ett modernt verksamhetsområde med bland annat Campus. Här är
också kallbadhuset och färjeläget mot Grenå
belägna.
Särskilda värden
Inom stationsområdet har ett antal särskilda
YlUGHQLGHQWL¿HUDWV'HLQNOXGHUDUQlUKHWHQ
till havet, rutnätsstadens skala och gatornas
riktning mot havet samt Esplanadstadens
JU|QDYDULHUDQGHNYDUWHUVPLOM|bYHQLQnerstadskanten med den tydliga fasaden mot
Västra Vallgatan har ett särskilt värde. Vidare
KDUlYHQGHWEH¿QWOLJDVWDWLRQVKXVHWRFK
ett antal kulturhistoriskt viktiga byggnader
LGHQWL¿HUDWVOLNVRPSDUNPLOM|QV|GHURPGHW
EH¿QWOLJDVWDWLRQVKXVHWRFKJU|QRPUnGHW|VWHU
om den planerade nya stationen. Det är också
av stort värde att det är gångavstånd mellan
NROOHNWLYWUD¿NVQRGHQRFK9DUEHUJVFHQWUXP
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Figur 7.8

Viktiga gator i Varbergs centrum.

Figur 7.9
Nuvarande stationsområde och godsbangård med omgivande stadskvarter öster om järnvägen samt hamnområdet på den västra sidan.
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6WDGVQlUDUHNUHDWLRQVRPUnGH
Landskapets uppbyggnad
Området är en del i ett större rekreationsområde med halvöppen karaktär i utkanten
av Varbergs centrum. Området har tidigare
nyttjats som betesmark, vilket fortfarande
avspeglas i landskapet. Området sträcker sig
från en höjdrygg +30 meter över havet som
successivt övergår till ett halvöppet odlingslandskap i östlig riktning där marknivån är
FLUNDPHWHU|YHUKDYHW8SSHSnK|MGHQ
är grönstrukturen småskalig och omväxlande
med öppna gläntor omslutna av välutvecklad
brynvegetation. I sluttningen mot öster är
marken mer eller mindre blockrik. Berg i
dagen förekommer liksom förfallna stengärdesgårdar. Vegetationen är lövdominerad, tät
och relativt oframkomlig. Sluttningen genomkorsas av stigar. Övergången mot jordbrukslandskapet utgörs av kilformad brynvegetation som följer ägogränserna. I gränszonen
mellan den skogsbevuxna sluttningen och den
öppna jordbruksmarken löper en grusad väg
som kantas av stenmurar och frodig grönska
SnElJJHVLGRU*UXVYlJHQQ\WWMDVÀLWLJWI|U
promenader och har höga upplevelsevärden.
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På de öppna fälten bedrivs inget jordbruk idag
vilket innebär att de successivt håller på att
växa igen.
För området sydväst om järnvägskorridoren
planerar kommunen för ny bostadsbebyggelse.

Figur 7.10 Vy över landskapet i Breared som berörs av
järnvägsanläggningen. Vy mot nordost.

Öster om bergssluttningen övergår landskapet
i öppna fält med högvuxen gräsvegetation. Fälten ligger i randzonen av staden
och kommer successivt att exploateras.
5DQG]RQHQPHOODQVWDGRFKODQGlUHQÀLNLJ
bård av rester av odlingsmark, rekreationsområden och bostäder.
Bebyggelsen som omger fälten är till största
GHOERVWlGHU9LG0DUPRUJDWDQ¿QQVHWW
villaområde från 2000-talets början. Nordväst
om detta ligger ett något äldre område med
|YHUYlJDQGHÀHUIDPLOMVKXV'lUOLJJHURFNVn
Brearedsskolan med tillhörande sporthall.

Figur 7.11 Bergsluttning med hällar, skogsdungar och
betesmark

Landskapets användning
Området är ett populärt rekreationsområde,
ULNWSnVWLJDU+lU¿QQVEUXNVKXQGVNOXEE
och kolonistugor strax utanför den planerade
järnvägen. Förutom den stora grupp som går
eller cyklar genom området, används även
skogen av mountainbikecyklister samt för
RULHQWHULQJ+lU¿QQVEHWHVPDUNGHOYLVIRUWIDrande betad, delvis under igenväxning.
Stråken/gång-cykelvägarna inom området
kopplar samman bostadsområdena i sydväst
med målpunkter för rekreation.

Figur 7.12 %H¿QWOLJWJnQJVWUnNLJUlQVHQPHOODQVNRJ
och öppen mark.
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gSSHWMRUGEUXNVODQGVNDS
Avser området från Österleden till Hamra.
Landskapets uppbyggnad
Gränsen mellan det öppna jordbrukslandskapet och staden, som tidigare låg på de
K|JUHSDUWLHUQDKDUÀ\WWDWVLRFKPHGDWW
EHE\JJHOVHQKDUÀ\WWDWXWSnGHQÀDFNDVOlWWHQ
Idag ligger gränsen mellan jordbrukslandskapet och staden i princip vid Österleden som
lUHQUHODWLYWPRGHUQWUD¿NOHGVRPSDVVHUDU
genom området i nordost/sydvästlig riktning.
gVWHUOHGHQlUGHQLVlUNODVVPHVWWUD¿NHUDGH
vägen i området.
-RUGEUXNVODQGVNDSHW9DUHVOlWWHQlUHWWÀDFNW
slättlandskap där åkrarna bildar ett mosaikliknande mönster. Området har små höjdvariaWLRQHU0DUNQLYnQSnVOlWWHQOLJJHUSn
meter över havet och stiger mot öster där
PDUNHQOLJJHUSnFLUNDPHWHU|YHUKDYHW
Vid objektets slut, vid Hamra, stiger marken
upptill +20 till +25 meter över havet.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Landskapets användning
Området är ett utpräglat odlingslandskap
där ett aktivt jordbruk bedrivs. Bland annat
¿QQVKlUHQVWRUMRUGJXEEVRGOLQJVRPNUlYHU
transporter av stora fordon. De iögonfallande
trädraderna av bland annat poppel, som syns
främst närmare Vareborg, utgör läplanteringar för att skydda bärodlingarna.

Figur 7.13 Vy över det öppna odlingslandskapet söder
om Österleden.

Slättlandskapet genomkorsas av mindre
grusvägar som följer ägogränserna. I
YlVW|VWOLJULNWQLQJSDVVHUDUGHQEH¿QWliga järnvägen. Järnvägen ligger i nivå med
omgivande landskap och utgör ingen tydlig
visuell barriär.
På Vareslätten ligger gårdarna spridda, oftast
med gårdens alla byggnader samlade runt
gårdsplanen. Byggnaderna omges ofta av stora
WUlGRFKOLJJHUVRP|DULGHWÀDFNDODQGVNDSHW
/lQJVWL|VWHULVOXWHWDYREMHNWHW¿QQVHQ
liten bykärna i Vareborg. Här är landskapet
mera småskaligt och rumsligt tack vare
poppelrader och stengärdesgårdar längs
ägogränserna. Bostadshusen ligger relativt
nära järnvägen, som närmast på ett avstånd av
PHWHU9LG9DUHERUJ¿QQVHQSODQNRUVQLQJ
för järnvägen. I anslutning till övergången
¿QQVWYnPLQGUHIlOWPHGWlWPHWHUK|J
granplantering som på sikt kommer att växa
sig hög och förändra landskapsbilden. Öster
om Vareborg tar ett lite större sammanhängande skogsområde vid. Det är rekreationsområdet Hamraskogen, som ligger i den södra
fonden för utblickarna över Vareslätten.

Figur 7.14 Exempel på de karaktäristiska trädraderna
och murarna som bildar den tydliga rumsligheten.

Figur 7.15 %H¿QWOLJJUDQSODQWHULQJYLGEH¿QWOLJMlUQvägsövergång.
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 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW

 .RQVHNYHQVHUDYSODQI|UVODJHW

1ROODOWHUQDWLYHWLQQHElUDWWGHQEH¿QWOLJD
järnvägen ligger kvar som en barriär mellan
VWDGHQRFKKDYHW'HQIUHNYHQWDWnJWUD¿NHQ
innebär idag återkommande väntetider vid
den icke planskilda övergången vid stationen
och bidrar till försämrad tillgänglighet mellan
södra hamnområdet och centrum. Järnvägsträckningen innebär idag ett hinder för
vidare stadsutveckling ner mot havet.

Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen. Åtgärderna redovisas samlat för respektive karaktärsområde. Redovisade utformningsförslag är
principlösningar.

Stadsutvecklingsprojekt som binder samman
den västra och den östra sidan av Varberg
kan inte genomföras. Området domineras
av järnvägsanknuten eller hamnanknuten
verksamhet. Strukturen och skalan inom
stationsområdet ger ett ödsligt och icke
omhändertaget intryck som bedöms påverka
stadsbilden negativt.
I Breared sker en successiv exploatering av
de öppna fälten som ligger i stadens randzon.
Kommunikationsstråken för gång- och cykel
OLJJHUNYDULEH¿QWOLJDOlJHQYLONHWEHG|PV
som positivt.
Odlingslandskapet söder om Varberg samt
Vareborg påverkas inte av ny järnvägsdragning. De nyplanterade granplantorna vid
SODQNRUVQLQJHQL9DUHERUJPHOODQEH¿QWOLJW
spår och väg, växer upp och blir ett onaturligt
inslag i den kulturpräglade miljön i det öppna
slättlandskapet. Detta bedöms som negativt
för landskapsbilden.

 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU

.XVWQlUDEHWHVODQGVNDS
Bullerskydd har inarbetats på hela sträckan
norr om Getteröbron. Bullerskyddet utformas
övervägande med skärm som ska ges en enkel
utformning samt färg som harmonierar med
landskapet. Skärmen föreslås ha en rak/
horisontell överkant utan markerade stolpar.
6H¿JXU
På följande sträckor utformas bullerskyddet
med särskilda hänsyn till landskapsbilden
HQOLJWQHGDQVWnHQGHSULQFLSO|VQLQJDU
•

På den östra sidan mellan kilometer
VDPWNLORPHWHU
- 75+020 utformas bullerskyddet som vall
istället för tre meter hög skärm. Detta är
positivt ur landskapsbildssynpunkt då
vallen skapar variation och bidrar till att
järnvägsanläggningen blir mindre exponeUDGPRWYlJVH¿JXU

•

På den västra sidan utformas bullerVN\GGHWPHOODQ±PHG
mur eller annan konstruktion med
ordnad bergkross ovanpå den del med
synlig bergschakt. Detta för att minimera
markintrånget mot naturreservatet samt
för att skapa en ”vägg” med material som
harmonierar med den synliga bergväggen.
Baksidan mot naturreservatet utförs med
ÀDFNVOlQWOXWQLQJVRPI|OMHUQDWXUOLJD
PDUNIRUPHU6H¿JXU

•

0HOODQNLORPHWHU±
kommer sponten mot Lassabackadeponin
att bli en del av bullerskyddet mot naturreservatet. Sponten höjs upp till 5 meter
över rälsens överkant. Detta innebär att
den västra sidan av godsbangården får en
mer sammanhållen utformning med färre
PDWHULDO|YHUJnQJDU6H¿JXU

Eftersom stads- och landskapsbilden förblir i
princip densamma som idag i nollalternativet
bedöms nollalternativet inte ge några konsekvenser.
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Brukningsenhet

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Bullerskydd
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Figur 7.16 Principsektion för sträckan med bullerskyddsskärm på båda sidor i det öppna kustlandskapet norr om
godsbangården.
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Bullerskydd

KM 74+600

Figur 7.17
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Principsektion som visar bullerskyddsåtgärder vid godsbangården där väg 41 ligger nära.

Serviceväg

Figur 7.18
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Principsektion som visar bullerskyddsåtgärder vid godsbangården där bergschakt förekommer (höger sida).
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Figur 7.19 Principsektion som visar bullerskyddsåtgärder vid godsbangården strax norr om Getteröbron, där sponten
mot Lassabackadeponin är en del av bullerskyddet.
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6WDWLRQVRPUnGHW

6WDGVQlUDUHNUHDWLRQVRPUnGH

För stationsområdet förslås en principlösning
där trågväggarna lutar utåt för att ge bättre
kontakt mellan plattformarna och staden,
samt för att släppa ner mer solljus i tråget.
Den östra trågväggen öppnas upp mot staden
i form av en terrasserad yta med möjlighet till
grönska.

Tunnelmynningen mot Breared förlängs
genom en betongtunnel. Det gör att ”såret” i
sluttningen blir mindre framträdande och de
avskurna stråken kan ledas om utan allt för
stora vägförlängningar.

Bullerdämpning integreras i den västra
trågväggen för att skapa en bättre ljudmiljö i
tråget och för att minska bullret som når ut i
staden. Den östra väggens uppbrutna struktur
hjälper till att förbättra ljudmiljön i tråget.

-lUQYlJVSUR¿OHQlU|YHUYlJDQGHOnJI|UDWW
minimera exponeringen mot omgivande
kvartersbebyggelse och för att minimera
höjden på bullerskydd. Utformning av bullerskydd har utgått från landskapets karaktär där
stenmurar är ett karaktäristiskt inslag.
Närmast tunnelöppningen omges tråget av
PXUHOOHUOLNQDQGHVH¿JXU
Söder om tråget utformas bullerskyddsvallar
med brant insida för att minska höjden på
YDOOHQ8WVLGDQJ|UVPHGÀDFNOXWQLQJI|UDWW
skapa en mjuk övergång mot omgivande mark,
VH¿JXU
Där järnvägen passerar nära biotopskyddat
småvatten utformas bullerskyddet med mur
eller liknande konstruktion för att minska
PDUNDQVSUnNHWRFKLQWUnQJHWVH¿JXU
Bron över Österleden utformas som en öppen
trespannsbro. Cykelvägen dras innanför den
HQDSHODUUDGHQVH¿JXU

väster
Figur 7.20

mittplattform

sidoplattform

öster

Principsektion trågutformning.
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Principsektion för sträckan Kilometer 80+125 - Kilometer 80+330.
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Figur 7.22 Principsektion för sträckan Kilometer 80+330 - Kilometer 80+560. Genom att göra branta insidor kan
skärmhöjden hållas nere och bullerskyddet blir mindre dominerande i landskapet.
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Figur 7.23 Principsektion för sträckan Kilometer 80+560 - Kilometer 81+050. Där järnvägen passerar nära biotopskyddade småvatten utformas bullerskyddet som en mur eller motsvarande för att minska markanspråket och intrånget .
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Figur 7.24 Principsektion vid järnvägens passage över Österleden, stängsel anordnas så att vilt leds ner till passagen
under järnvägen. Bullerskyddets utformning anpassas till naturmiljön.
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'HW|SSQDRGOLQJVODQGVNDSHW
Bullerskyddsvallar utformas med brant insida
för att skärmhöjden ska hållas nere och bullerskyddet bli mindre dominerande i landskapet.
Vallens insida kläs med stödmur eller liknande
NRQVWUXNWLRQVH¿JXU
Bullerskyddet i Vareborg utformas med bullerskyddsskärm på den östra sidan. Skärmen
placeras så nära spåret som möjligt för att
minimera intrånget och påverkan på stenmu-

1:4

Brukningsenhet

rarna och trädraderna. Bullerskyddet på den
YlVWUDVLGDQXWIRUPDVVRPYDOOVH¿JXU
I Vareborg har lägen för nya stenmurar
och trädrader inarbetats och anpassats
till den karaktäristiska rutnätsstrukturen.
Murarna och trädraderna är biotopskyddade. Järnvägen kommer att påverka den
skyddsvärda miljön vilket gör att de borttagna
REMHNWHQPnVWHHUVlWWDVVH¿JXU%LRWRSskyddade objekt beskrivs mer utförligt i
kapitel 9 Naturmiljö.

3:1

Bullerskydd

Brukningsenhet
0

ektion ca KM 81+050 - 81+550 (område 4)

Figur 7.25
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5

Principsektion med brant insida för sträckan söder om Österleden.
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Figur 7.26

Principsektion för sträckan genom Vareborg.

Figur 7.27

Principutformning av kompenserande åtgärder i Vareborg.
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 .RQVHNYHQVHU
%H¿QWOLJMlUQYlJOlQJVNXVWHQ
Byggskede
,E\JJVNHGHWNRPPHUGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
att ha kvar sin funktion. Inga effekter eller
konsekvenser med avseende på stads- och
landskapsbild bedöms uppstå.
Driftskede
'HQGHODYGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQVRP
tas ur bruk övergår till annan markanvändning. Användningen av stationens närområde kommer att förändras i och med den
kommande stadsförnyelsen.
En förväntad positiv effekt är att järnvägens
barriäreffekt försvinner och tillgängligheten
till havet förbättras vilket ger en positiv konsekvens även ur ett stads- och landskapsbildsperspektiv.

.XVWQlUDEHWHVODQGVNDS
Området bedöms sammantaget ha ett högt
värde ur stads- och landskapsbildsperspektiv
då samspelet mellan naturförutsättningar
och landskapets kulturella användning är
både representativ för regionen och har gett
området en särpräglad karaktär.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

På den östra sidan av järnvägen kommer skärPHQDWW|YHUJnLYDOOIUnQNLORPHWHU
fram till kilometer 75+500. På denna sträcka
JnUMlUQYlJHQRFKYlJP\FNHWQlUDYDUDQGUD9DOOHQKDUHQÀDFNOXWQLQJPRWYlJHQ
vilket ger mindre kontrastverkan än en skärm
och mildrar därmed den negativa effekten för
YlJWUD¿NDQWHUQD
)|UWUD¿NDQWHUPRW*HWWHU|QNRPPHU
godsbangården att vara exponerad från
*HWWHU|EURQ)LJXUHUQDYLVDU
förändring från idag till ett framtida scenario.
Godsbangårdens exponering mot det angränsande naturområdet i väster kommer att
avskärmas med bullerskyddsskärm, effekten
bedöms bli liten.
Sammantaget bedöms konsekvenserna bli
måttligt negativa i driftskedet. Den visuella
kontakten med havet och de öppna strandängarna avskärmas av bullerskyddskärmar.
Infarten till Varberg från norr domineras av
järnvägen. Naturupplevelsen och upplevelsen
av det öppna landskapsrummet längs Kattegattleden försämras.

FÖRE

Byggskede
Det planerade upplagsområdet söder om
Getterövägen kan innebära en stor förändring
av landskapsupplevelsen från naturrummet
och fågeltornen. Konsekvensen bedöms som
måttligt negativ då den pågår under del av
byggtiden.
Driftskede
Bullerskyddskärmar placeras på båda sidor
av spåret fram till Getteröbron. I det öppna
landskapet blir effekten mycket negativ
eftersom bullerskyddsskärmarna står i
kontrast till landskapet och påverkar invanda
stråk och utblickar. Cykelvägen Kattegattleden kommer att passera i direkt anslutning
till järnvägens bullerskydd. Skärmen och
järnvägen kommer att bli ett dominerande
inslag för cyklister längs Kattegattleden vilket
gör att målet att skapa en upplevelserik och
naturskön cykelled inte uppfylls på denna
sträcka och ger en negativ effekt.

Figur 7.28

EFTER

Figur 7.29



%H¿QWOLJY\IUnQ*HWWHU|EURQ

Fotomontage som visar ett framtida scenario.
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9HUNVDPKHWVRPUnGHKDQGHORFKLQGXVWUL
Området bedöms från landskapsbildssynpunkt sammantaget ha ett lågt värde ur
stads- och landskapsbildsperspektiv eftersom
området har små visuella kvaliteter och en
otydlig struktur.
Byggskede
Landskapsbilden i området kommer inte att
påverkas i någon större omfattning under
byggskedet. Förväntade effekter är ökade
WUDQVSRUWHURFKWUD¿NRPOlJJQLQJDU.RQVHkvenserna bedöms vara inga eller små
negativa.

FÖRE

EFTER

Driftskede
Järnvägsanläggningen med tillhörande bullerskydd kommer endast att vara exponerad
från Getteröbron.
Landskapsbilden/stadsbilden påverkas
främst av tillkommande bullerskyddsskärmar.
Skärmarna placeras i direkt anslutning mot
spårområdet och kommer att ha en liten exponering mot handels- och industrikvarteren.
Skärmarna kommer att bidra till att upplevelsen av järnvägsområdet och godsbangården
tonas ner. Med genomtänkt utformning och
materialval kommer bullerskyddsskärmarna
att skapa en positiv effekt.

Figur 7.30 Vy från väg 41 mot järnvägen före och efter
ombyggnad.

FÖRE

Konsekvenserna av planförslaget i driftskedet
bedöms som måttligt positiva eftersom förslaget inte påverkar värdefulla utblickar eller
orienterbarheten och att inarbetade bullerskyddsåtgärder bidrar till en ökad rumslighet i
ett område med låga landskapsbildsvärden.

EFTER

Figur 7.31 Vy mot Getteröbron från cirkulation vid väg
41 före och efter ombyggnad.
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6WDWLRQVRPUnGHW

6WDGVQlUDUHNUHDWLRQVRPUnGH

Området bedöms sammantaget ha ett högt
värde tack vare rutnätstadens skala och
gatornas riktning, varierad kvartersmiljö,
¿QDSDUNPLOM|HUYlUGHIXOODE\JJQDGHUVDPW
närheten till havet.

Området bedöms ha ett måttligt värde ur
stads- och landskapsbildsperspektiv eftersom
det är varierat och har en tydlig struktur och
skala med spår av den kulturella användningen.

Byggskede
Anläggandet av servicetunneln i Järnvägsparken innebär en stor förändring. Parken
kommer även att nyttjas som material och
HWDEOHULQJV\WD9LVVDDYGHEH¿QWOLJDVWRUD
träden avverkas och orientbarheten påverkas
på grund av arbetsområdet samt transporter till och från området. Flera av träden i
området är särskilt värdefulla. Den negativa
effekten blir stor i byggskedet.

Byggskede
Stråk och orienterbarhet påverkas negativt
under byggskedet. Krossanläggning,
upplagsytor och etableringsytor kommer
att påverka landskapsbilden. Upplagsområdet är föreslaget på ett behörigt avstånd
från bostäder. Konsekvenserna bedöms som
måttligt negativa.

Driftskede
Västkustbanan börjar successivt sänkas ner
mot tunnelöppningen i en trågkonstruktion.
Spåren tar ny mark i anspråk på den östra
sidan där bland annat det gamla lokstallet är
beläget som kommer att rivas. Järnvägens
exponering minimeras tack vare att spåret
ligger i ett tråg.
Den föreslagna utformningen av norra servicetunnelmynningen innebär att delar av
Järnvägsparken tas i anspråk, vilket påverkar
parkens funktion och intilliggande gaturum.
För att minska påverkan ska nedfartsrampen
integreras så långt möjligt i parkmiljön.
Alléstråket längs Västra Vallgatan stärks
genom att gångytan breddas mot parken.
Parkens funktion kan förbättras med välgjorda
landskapsåtgärder.
Användningen av stationens närområde
NRPPHUDWWI|UlQGUDVGnEH¿QWOLJWMlUQYlJVområde frigörs i samband med att tunneln
och den nya stationen färdigställs. Den nya
stationen är första steget i den framtida stadsförnyelsen. När barriären som järnvägen utgör
idag försvinner kan stadens gator och struktur
utvecklas och kopplas till havet på ett naturligt
sätt. Detta ger bättre orienterbarhet och ökad
tillgänglighet till staden som helhet. Siktlinjer
och stråk kan stärkas och skapas. Den nya
stationen får en god koppling till stadskärnan,
stadsförnyelsen och havet. Mycket yta frigörs
för exploatering av byggnader och nya platser
i centrum.
Konsekvenserna av planförslaget i driftskedet
bedöms vara måttligt till mycket positiva inom
stationsområdet.


Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Driftskede
Planförslaget har ett exponerat läge i ett
småskaligt, halvöppet rekreationsområde som
successivt övergår till ett öppet landskap.
Järnvägstunneln mynnar ut i den sydvända
sluttningen. Järnvägen kommer att passera i
nära anslutning till bostadsbebyggelse, sporthall och rekreationsstråk i ett område som inte
SnYHUNDWVDYGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQYLONHW
ger en negativ effekt.
Planförslaget blir en barriär i öst-västlig riktning. Genom att tunnelmynningen förlängs
med en betongtunnel blir mynningen mindre
framträdande och de avskurna stråken kan
ledas om utan allt för stora vägförlängningar.
Från tunnelmynningen fram till Österleden,
en sträcka på cirka 700 meter, erfordras
bullerskydd. Bullerskyddsåtgärdernas utformning har utgått från landskapets karaktärsdrag för att kännas naturliga, ta mindre
mark i anspråk och bli mindre framträdande.
Järnvägen och bullerskyddsåtgärderna längs
järnvägen bedöms dominera utblickarna i det
öppna landskapet, vilket ger måttligt negativa
HIIHNWHU%H¿QWOLJDVWUnNSnYHUNDVP\FNHW
negativt. I anslutning till järnvägen anläggs
dagvattendammar som med rätt utformning
kan bli ett positivt tillskott till miljön.
Österledens passage under järnvägen bedöms
vara mer fördelaktig ur ett landskapsbildsperspektiv än om vägen skulle ha passerat på
en bro över järnvägen. Bron utformas med
tre spann med cykelbana avskiljd från vägen.
Den öppna brolösningen ger positiva effekter i
form av god genomsikt och orienterbarhet.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Konsekvenserna med inarbetade bullerskyddsåtgärder bedöms sammantaget bli måttligt
negativa eftersom det står i kontrast till det
RPJLYDQGHÀDFNDODQGVNDSHWVDPWSnYHUNDU
invanda stråk.

gSSHWMRUGEUXNVODQGVNDS
Samspelet mellan naturförutsättningar och
landskapets kulturella användning är både representativt för regionen och har gett området
en särpräglad karaktär. Landskapet bedöms
därför sammantaget ha ett högt värde ur stadsoch landskapsbildsperspektiv.
Byggskede
Landskapsbilden i området kommer inte att
påverkas i någon större omfattning under
byggskedet. I Vareborg påverkas landskapsbilden negativt av avverkningar av vissa delar
av de höga poppelraderna. Den planskilda
passagen kommer att byggas utanför bykärnan och förväntas ge liten påverkan. Förväntade effekter i övrigt är ökade transporter och
WUD¿NRPOlJJQLQJDU
Driftskede
%H¿QWOLJlJRVWUXNWXUVOnVV|QGHUYLONHWNDQ
innebära att mark inte kan brukas rationellt
vilket leder till igenväxning.
De direkta effekterna för odlingslandskapet
mellan Österleden och Vareborg bedöms
som små tack vare att järnvägen går på en låg
bank och de nya servicevägarna följer järnvä-
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gen eller ägogränser. Indirekta effekter som
kan förändra landskapsbilden och de öppna
siktlinjerna negativt är om fragmenteringen av
jordbruksmarken inte åtgärdas och brukningsenheterna blir för små för att brukas rationellt,
vilket i sin tur kan leda till igenväxning eller
XSSNRPVWDYÀHUJUDQRGOLQJDU
I Vareborg bedöms den negativa påverkan
på landskapsbilden bli stor då planförslaget splittrar den unika karaktär som skapas
av stenmurar och trädrader. De inarbetade
bullerskyddsåtgärderna har utformats för att
minimera effekten på de karaktäristiska landskapselementen. Bullerskyddsskärmar som
placeras nära spåret har inarbetats på den
norra sidan för att minska intrånget i stenmurarna och trädrader. På den södra sidan där
landskapet har en öppen karaktär utformas
EXOOHUVN\GGHWVRPHQOnJÀDFNYDOO
(QQ\SODQVNLOGNRUVQLQJHUVlWWHUGHQEH¿QWliga plankorsningen mellan väg och järnväg.
Den föreslagna bron över järnvägen ger negativa konsekvenser för landskapsbilden. Genom
DWWVSDUDGHQEH¿QWOLJDWUlGUDGHQVRPDYgränsar bybebyggelsen med odlingslandskapet
minskar exponeringen mot bebyggelsen.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen bli
måttligt negativ. I Vareborg blir konsekvensen
lokalt stor negativ eftersom järnvägen bryter
ägogränser och den karaktäristiska rumsliga
strukturen som bildas av trädrader och stenmurar.

Figur 7.32 Fotomontage som visar som visar föreslagen järnväg från tunnelmynningen i Breared, över Österleden och
vidare över odlingslandskapet mot Vareborg.
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 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
%\JJVNHGHW

'ULIWVNHGHW

Under byggskedet kan upplagsytor med jordoch schaktmassor besås med täckgröda för att
minska påverkan från damning, åtgärden kan
också ha en estetiskt positiv effekt.
De planerade krossverkan kan döljas med
bodar, containrar och upplag av bergmassor.
Upplagsytorna söder om Getterövägen kan
bli störande inslag i det kustnära landskapet.
För att minska negativ visuell påverkan från
upplagsytorna kan visuella skärmar skapas.
Dessa kan vara häckplantering, läplantering
eller en grön vall som utförs omkring upplagsSODWVHQ,I|UVWDKDQGDQYlQGVEH¿QWOLJ
vegetation som kompletteras med nya växter.
Skärmarna står kvar så länge upplagsytan
används och tas sedan bort.
För att minimera den negativa effekten i
stationsområdet under byggtiden kan en
skyddzon skapas mot Otto Torells gata genom
DWWEHYDUDEH¿QWOLJDWUlGPRWJDWDQ

Tabell 7.1

Omarrondering av brukningsenheter och
markbyte kan skapa fungerande brukningsenheter där planförslaget bidrar till fragmenteringen av jordbruksmark.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
VWDGVRFKODQGVNDSVELOG
Projektet medför under byggskedet måttligt
negativa konsekvenser.
Under driftskedet medför projektet stora
SRVLWLYDNRQVHNYHQVHUI|UEH¿QWOLJMlUQYlJ
längs kusten och för stationsområdet. Dessa
positiva effekter ligger i linje med projektets
syfte. I övriga delar medför projektet negativa
effekter och sammantaget bedöms driftskedet
medföra små till måttligt negativa konsekvenser.

Bedömning av konsekvenser för stads- och landskapsbild i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

9lUGH

1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

%H¿QWOLJMlUQYlJOlQJVNXVWHQ

+|JW

/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV

6WRUDSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

.XVWQlUDEHWHVODQGVNDS

+|JW

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

9HUNVDPKHWVRPUnGHKDQGHORFK
LQGXVWUL

/nJW

/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV

0nWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6WDWLRQVRPUnGH

+|JW

6WRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6WDGVQlUDUHNUHDWLRQVRPUnGH

0nWWOLJW

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

gSSHWMRUGEUXNVODQGVNDS

+|JW

6PnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWORNDOWVWRUD
QHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ



Uppfyllelse av de riktlinjer för gestaltning av
bullerskyddsskärm, vallar, tråg, murar och
plattformar som redovisas i järnvägsplanens
gestaltningsprogram bidrar till att minska
negativa effekter i driftskedet.

,QJDNRQVHNYHQVHU
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 .XOWXUPLOM|
.XOWXUPLOM|DYVHUGHQPLOM|VRPKDUSUlJODWVDYPlQQLVNDQRFKXWJ|UVGlUPHGLEUHG
EHPlUNHOVHDYVnYlORGOLQJVODQGVNDSRFKVWDGVPLOM|HUVRPHQVNLOGDE\JJQDGHU
RFKOlPQLQJDU.XOWXUPLOM|QNDQJHRVVNXQVNDSRPGHWI|UÀXWQDH[HPSHOYLVRP
KXUPlQQLVNDQQ\WWMDWQDWXUHQVI|UXWVlWWQLQJDURFKKXUROLNDWDQNHVlWWRFKLGHDO
KDUSnYHUNDWGHQI\VLVNDPLOM|Q|YHUWLG2OLNDIRUPHUDYXSSOHYHOVHYlUGHQXWJ|U
RFNVnHQYLNWLJGHOLEHG|PQLQJHQI|UDWWLGHQWL¿HUDREMHNWRFKRPUnGHQVRPKDUHWW
NXOWXUKLVWRULVNWYlUGH6HNDSLWHOI|UEHVNULYQLQJDYE\JJVNHGHW

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
För att bedöma konsekvenser av planförslaget
har en bedömningsskala för konsekvens
använts som beskrivs i nedanstående faktaruta.

 /DJVWLIWQLQJRFKQDWLRQHOODPnO
5HJHULQJRFKULNVGDJKDUIDVWVWlOOWQDWLRnella miljökvalitetsmål, som anger det
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För att miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås ska bland annat
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart. Kulturmiljöaspekter återkommer
LQRPPHUSDUWHQDYGHPLOM|NYDOLWHWVPnOHQ
För miljömålet God bebyggd miljö anges
exempelvis att det kulturella, historiska och
arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser
och landskap bevaras, används och utvecklas.
,SURSRVLWLRQKDUQDWLRQHOODPnO
fastställts för kulturmiljöarbetet. Målen ska
styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. Målen anger att kulturmiljöarbetet bland annat ska främja ett hållbart
samhälle med en mångfald av kulturmiljöer
som bevaras, används och utvecklas samt en
helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Kulturmiljö och kulturhistoriska värden
UHJOHUDVDYÀHUDROLNDODJVWLIWQLQJDU0LOM|balken (MB), Kulturmiljölagen (KML) och
Plan- och bygglagen (PBL) är de lagrum som
huvudsakligen reglerar de lämningar, objekt
och miljöer som redovisas i detta kapitel.

0LOM|EDONHQ
(QOLJWNDSLWOHWVNDPLOM|EDONHQWLOOlPSDV
så att värdefulla kulturmiljöer skyddas och
vårdas. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
och bestämmelser enligt 2 kapitlet omfattar
också kulturmiljön.
Riksintressen (3 och 4 kapitlet miljöbalken)
Enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken ska mark- och
vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras naturvärden eller kulturvärden så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
ska skyddas mot sådana åtgärder.
I miljöbalkens 4 kapitel anges särskilda
bestämmelser med mark och vatten för vissa
områden. Områdena räknas upp i 2 § och
omfattar bland annat kustområdet i Halland.
'HWWDRPUnGHEHVNULYVLNDSLWHOFriluftsliv
och rekreation.

%('g01,1*66.$/$.8/7850,/-g
6WRUDQHJDWLYDNRQVHNYHQVHUcWJlUGVRPLQQHElUHWWGLUHNWLQWUnQJLHQNXOWXUPLOM|VYlUGHNlUQDHOOHUDWW
VDPEDQGRFKVWUXNWXUHUEU\WV0LOM|QVXSSOHYHOVHPlVVLJDSHGDJRJLVNDRFKHOOHUYHWHQVNDSOLJDYlUGHQ
JnULUUHYHUVLEHOWI|UORUDGH
0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHUcWJlUGVRPLQQHElUHWWLQGLUHNWLQWUnQJLHQNXOWXUPLOM|VYlUGHNlUQDHOOHU
DWWVDPEDQGRFKVWUXNWXUHUIUDJPHQWHUDV0LOM|QVXSSOHYHOVHPlVVLJDSHGDJRJLVNDRFKHOOHUYHWHQVNDSOLJDYlUGHQJnUGHOYLVI|UORUDGH
/LWHQHOOHULQJHQNRQVHNYHQVcWJlUGVRPLQWHLQQHElUQnJRWLQWUnQJLHQNXOWXUPLOM|VYlUGHNlUQD
+LVWRULVNDVDPEDQGRFKVWUXNWXUHUHOOHUGHQKLVWRULVNDOlVEDUKHWHQlQGUDVLQWH
0nWWOLJWSRVLWLYDNRQVHNYHQVHUcWJlUGVRPLQQHElUDWWVDPEDQGRFKVWUXNWXUHUXWYHFNODVRFKI|UVWlUNV
QnJRW0LOM|QVXSSOHYHOVHPlVVLJDSHGDJRJLVNDRFKHOOHUYHWHQVNDSOLJDYlUGHQW\GOLJJ|UVQnJRW
6WRUDSRVLWLYDNRQVHNYHQVHUcWJlUGVRPLQQHElUDWWVDPEDQGRFKVWUXNWXUHUXWYHFNODVRFKI|UVWlUNV
0LOM|QVXSSOHYHOVHPlVVLJDSHGDJRJLVNDRFKHOOHUYHWHQVNDSOLJDYlUGHQW\GOLJJ|UV
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.XOWXUPLOM|ODJHQ
Kulturmiljölagens portalparagraf anger att
”det är en nationell angelägenhet att skydda
och vårda kulturmiljön. Såväl enskilda som
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Den som planerar eller
utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.”
Kulturmiljölagen innehåller bland annat
bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.
Fornminnen (2 kapitlet KML)
,.XOWXUPLOM|ODJHQVDQGUDNDSLWHO¿QQV
bestämmelser om vilka lämningar som är
skyddade som fornlämningar och hur stort
område fornlämningen omfattar (fornlämningsområde). Det anges också att ”det är
förbjudet att utan tillstånd (…) rubba, ta
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra
eller skada en fornlämning.” Om ett planerat
arbetsföretag berör ett större markområde
kan länsstyrelsen fatta beslut om arkeologisk
utredning för att ta reda på om en fornlämning berörs. Vidare anges att den som vill
göra ingrepp i en fornlämning ska ansöka om
tillstånd hos länsstyrelsen och att länsstyrelsen får lämna ett sådant tillstånd ”endast
om fornlämningen medför hinder eller
olägenhet som inte står i rimligt förhållande
till fornlämningens betydelse”. Som villkor för
ett sådant tillstånd kan länsstyrelsern ställa
skäliga krav på ”arkeologisk undersökning för
att dokumentera fornlämningen”.
Byggnadsminnen (3 kapitlet KML)
,ODJHQVWUHGMHNDSLWHO¿QQVEHVWlPPHOVHURP
byggnadsminnen. Länsstyrelsen kan förklara
en byggnad som byggnadsminne om den har
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
Bestämmelserna kan också tillämpas för
parker, trädgårdar eller andra anläggningar.
När det gäller byggnader som har ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” och som
ägs av staten gäller särskilda bestämmelser
som regleras av förordningen om statliga
byggnadsminnen.
Kyrkliga kulturminnen (4 kapitlet KML)
Kyrkliga kulturminnen omfattar kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser
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med mera. Kyrkobyggnader och kyrkotomter
ska ”vårdas och underhållas så att deras
kulturhistoriska värde inte minskas och deras
utseende och karaktär inte förvanskas”. En
kyrkobyggnad eller en kyrkotomt som är
XSSI|UG´I|UHXWJnQJHQDYInULQWHSn
något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från
länsstyrelsen.”

3ODQRFKE\JJODJHQ
I plan- och bygglagens åttonde kapitel anges
att en byggnad som är särskilt värdefull ur
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
Detsamma gäller allmänna platser och bebygJHOVHRPUnGHQ9LGDUH¿QQVEHVWlPPHOVHURP
att underhåll och ändring av byggnader ska
DQSDVVDVXWLIUnQE\JJQDGHQVYlUGHbQGULQJ
av byggnader, liksom ändring av andra
bygglovspliktiga anläggningar och bebyggelseområden, ska alltid göras varsamt så att deras
kulturvärden tas tillvara. Särskilt värdefulla
byggnader kan skyddas i en detaljplan eller
områdesbestämmelser med rivningsförbud
och så kallade skyddsbestämmelser. Genom
varsamhetsbestämmelser kan kommunen
tydliggöra vad det generella varsamhetskravet
innebär för en byggnad eller ett område.

 )|UXWVlWWQLQJDUI|U
NXOWXUPLOM|YlUGHQ
Nedan följer en genomgång av regionala- och
lokala kunskaps- och planeringsunderlag
som berör Varbergs stad med omgivningar.
Redovisade underlag har, vid sidan av fältinventering i utredningsområdet, legat till grund
för analys och bedömningar avseende kulturmiljö i detta kapitel.

5LNVLQWUHVVHRPUnGHW9DUEHUJ 1
Riksintresset Varbergs innerstad (Varberg
1 KDUHQJHRJUD¿VNDYJUlQVQLQJVRP
omfattar Varbergs slott och fästning, med badoch kurortens direkt angränsande miljöer,
stadsdelen Platsarna samt det rutnätsplanerade stadsområdet. Till området hör också
kustsanatoriet Apelviken söder om stadskärnan. Riksantikvarieämbetets beskrivning
samt länsstyrelsens fördjupade riksintressebeskrivning har varit en viktig utgångspunkt för
bedömningarna i detta kapitel. En redogörelse
DYULNVLQWUHVVHWI|OMHUXQGHU
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5LNVDQWLNYDULHlPEHWHWVIRUQPLQQHVUHJLVWHU )0,6
,)0,6¿QQVLQIRUPDWLRQRPNlQGDIRUQOlPningar och övriga kulturhistoriska lämningar i
Sverige. Registret visar inte en fullständig bild
av landets lämningar, utan enbart det som är
känt och registrerat. Det tillkommer ständigt
mer information och kunskapsläget ökar i
takt med att det utförs nya inventeringar och
arkeologiska undersökningar. Enligt FMIS
¿QQVÀHUDIRUQOlPQLQJDUVRPEHU|UVDY
projektet. De fornlämningar som är registrerade i FMIS och som berörs av projektet
beskrivs närmare per karaktärsområde under

De fornlämningar som berörs av projektet
kommer att bli föremål för arkeologiska
undersökningar innan borttagande. Undersökningar av berörda lämningar kommer att
ske i olika faser i projektet och i vissa fall först
inför att byggarbetena påbörjas.

$UNHRORJLVNDXWUHGQLQJDU
Erfarenhet från tidigare exploateringar över
KHOD6YHULJHYLVDUDWWGHW¿QQVDQOHGQLQJDWW
tro att ett så stort projekt som Varbergstunneln berör hittills okända fornlämningar som
ligger dolda under mark. För att klarlägga
fornlämningsbilden krävs därför att arkeologisk utredning genomförs. Det är Länsstyrelsen i Hallands län som fattar beslut om
sådan utredning och som ansvarar för
tillsynen.
Med anledning av projektet har arkeologisk
XWUHGQLQJJHQRPI|UWVLVWHJRFK6\IWHWKDU

varit att klargöra fornlämningsbilden och att
lokalisera hittills okända fornlämningar. En
allmän beskrivning av fornlämningsbilden
med utgångspunkt i utredningarna beskrivs
XQGHU

5LNVDQWLNYDULHlPEHWHWV
EHE\JJHOVHUHJLVWHU
Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt
informationssystem med information om det
E\JJGDNXOWXUDUYHW,UHJLVWUHW¿QQVEODQG
annat information om byggnader som är
skyddade enligt kulturmiljölagen; byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Berörda
skyddade byggnader beskrivs inom respektive
NDUDNWlUVRPUnGHXQGHU

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJL+DOODQGVOlQ
.XOWXUPLOM|+DOODQGPHGÀHUKDUSnXSSGUDJ
av länsstyrelsen och respektive kommun
besiktigat samtliga byggnader i länet med
avseende på kulturhistoriskt värde. Alla
byggnader som har bedömts ha ett sådant
YlUGHKDUUHJLVWUHUDWVRFKNODVVL¿FHUDWVLWUH
NODVVHU $±& .ODVV$PRWVYDUDUE\JJQDGHU
med objektsvärde av nationellt intresse. Klass
B motsvarar byggnader med objektsvärde
av regionalt intresse och klass C motsvarar
byggnader med ett allmänt miljövärde av
lokalt intresse. Klass A och B motsvarar
särskilt värdefulla byggnader enligt plan- och
bygglagen. Inom Varbergs stad med omnejd
¿QQVHWWVW|UUHDQWDOE\JJQDGHUVRPKDUHWW
kulturhistoriskt värde enligt bebyggelseinventeringen. Dessa redovisas per karaktärsomUnGHXQGHU

$5.(2/2*,6.$875('1,1*$52&+81'(56g.1,1*$5
'HQDUNHRORJLVNDSURFHVVHQVW\UVDYNDSLWOHWNXOWXUPLOM|ODJHQRFKEHVWnUDYÀHUDVWHJ
XWUHGQLQJI|UXQGHUV|NQLQJRFKVOXWXQGHUV|NQLQJ*HQRPGHROLNDVWHJHQVXWI|UDQGHJHVP|MOLJKHWDWW
VXFFHVVLYWNDUWOlJJDI|UKnOODQGHQDGRNXPHQWHUDEHU|UGDIRUQOlPQLQJDURFKEHVNULYDGHPVDPWDWWIn
PHQLQJVIXOONXQVNDSRPGHVDPKlOOHQVRPIRUQOlPQLQJDUQDUHSUHVHQWHUDU
6\IWHWPHGHQDUNHRORJLVNXWUHGQLQJlUDWWIDVWVWlOODRPGHW¿QQVIRUQOlPQLQJDULQRPRPUnGHWI|UHQ
SODQHUDGnWJlUG)|UVWRUDH[SORDWHULQJDUXWI|UVRIWDXWUHGQLQJHQLWYnVWHJGlUVWHJLQQHElUVWXGLHUDY
NDUWRUOLWWHUDWXURFKDUNLYI|UDWWKLWWDSODWVHUGlUIRUQOlPQLQJDUVNXOOHNXQQD¿QQDV6WHJLQQHElUDWW
GHWJ|UVSURYJURSDUHOOHUV|NVFKDNWPHGJUlYPDVNLQ1lUGHWlUNODUWnWHUVWlOOVPDUN\WDQ
2PGHQDUNHRORJLVNDXWUHGQLQJHQLVWHJRFKYLVDUDWWGHW¿QQVHQIRUQOlPQLQJVRPSnYHUNDVDYHQ
H[SORDWHULQJRFKGHWLQWHJnUDWWH[SORDWHUDVnDWWIRUQOlPQLQJHQXQGYLNVNDQHQDQV|NDQRPWLOOVWnQGWLOO
LQJUHSSJ|UDVWLOOOlQVVW\UHOVHQ/lQVVW\UHOVHQInUHQGDVWJHWLOOVWnQGRPH[SORDWHULQJVLQWUHVVHWYlVHQWOLJW
|YHUVWLJHUEHYDUDQGHLQWUHVVHW'HWI|UVWDVWHJHWLERUWWDJDQGHDYHQIRUQOlPQLQJlUHQDUNHRORJLVN
I|UXQGHUV|NQLQJ'HQVNDEODQGDQQDWVYDUDSnIRUQOlPQLQJHQVRPIDWWQLQJNDUDNWlUGDWHULQJRFK
I\QGLQQHKnOOJHQRPVFKDNWPHGJUlYPDVNLQRFK\WRUVRPJUlYVI|UKDQGRFKGRNXPHQWHUDV)|UXQGHUV|NQLQJHQOLJJHUVHGDQWLOOJUXQGI|UHQVOXWJLOWLJXQGHUV|NQLQJXWJUlYQLQJ6OXWXQGHUV|NQLQJHQVNDSn
HWWYHWHQVNDSOLJWVlWWWDUHGDSnIDNWDRPIRUQOlPQLQJHQ(IWHUDWWOlPQLQJHQWDJLWVERUWXUPDUNHQ¿QQV
GnGRNXPHQWDWLRQVPDWHULDORFKI\QGNYDU
Källa: Riksantikvarieämbetets hemsida, februari 2015.



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 8 - Kulturmiljö

gYHUVLNWVSODQ)|UGMXSQLQJI|U
VWDGVRPUnGHW

Kunskapsunderlaget redovisar också rekommendationer för hur de kulturhistoriska
värdena ska kunna tas tillvara vid förändring,
förnyelse, förtätning och underhåll, och ska
fungera som ett kulturhistoriskt underlag
för kommunens handläggning av plan- och
bygglovsfrågor.

,DYVQLWW´6WDGVPLOM|´ VLGIIL|YHUVLNWVplanen) redogör Varbergs kommun för
hur den vill att Varberg ska fungera som
bostadsort. Här tas kulturmiljön upp som en
YLNWLJNYDOLWHW´(QGHODY9DUEHUJVLGHQWLWHW
RFKDWWUDNWLYLWHWlUDWWGHWLVWDGVRPUnGHW¿QQV
miljöer och byggnader som speglar en speciell
historisk epok.”

9DUEHUJVVWDGVNlUQDNXOWXUKLVWRULVNW
XQGHUODJI|USODQRFKE\JJORYVIUnJRU

Några av kommunens riktlinjer för utveckling
av stadskärnan är formulerade på följande
VlWW

Rapporten är framtagen av NAI Svefa på
uppdrag av Varbergs kommun med syftet att
fungera som underlag vid plan- och byggplanering inom Varbergs stadskärna.

•

Stadskärnan inklusive Esplanadområdet
ska utvecklas varsamt som blandad stadsbebyggelse med stort utbud av handel,
servicefunktioner och kultur.

•

Ny bebyggelse eller ombyggnader ska
anpassas till rutnätsstadens skala och
karaktär.

•

Stadskärnans ursprungliga, väl avläsbara,
form och struktur ska värnas.

•

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska
bevaras.

•

Byggnader i stadskärnan ska placeras i
gatuliv för att markera gräns mellan gata
och kvartersmark.

•

Större nybyggnader ska ha en indelning av
fasad i princip enligt den gamla tomtindelningen.

9DUEHUJVE\JG±SURJUDPI|U
NXOWXUPLOM|YnUG
8QGHUVOXWHWDYWDOHWXWDUEHWDGHVHWW
kulturmiljöprogram för Varbergs kommun.
'HWIlUGLJDSURJUDPPHWSUHVHQWHUDGHV
Varbergs innerstad är en av de miljöer som
redovisas i programmet. I miljön ingår
fästningen, Platsarna, bad- och kurortens
miljöer samt Varberg inom Vallgatorna.

6WDGHQVNDUDNWlUHUNXOWXUPLOM|HUL
9DUEHUJVVWDGVRPUnGH
Stadens karaktärer av Kulturmiljö Halland har
syftet att sprida kunskap om ett antal miljöer
i stadsområdet utanför innerstaden så att
deras kulturvärden kan bevaras och utvecklas.
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Rapporten beskriver innerstadens bebygJHOVHXWYHFNOLQJXQGHURFKWDOHQ
med redogörelser för byggnader från olika
perioder, planstrukturen med kvarter och
tomter samt ger en sammanfattande bild av
bebyggelsens ålder idag. Rapporten redogör
för vilka byggnader som bör bevaras samt i
vilken utsträckning nybyggnation bedöms som
möjlig i förhållande till de kulturhistoriska
värdena.

-lUQYlJVXWUHGQLQJ9lVWNXVWEDQDQ
Till järnvägsutredningen hör ett antal delrapporter, varav Delrapport Stadsbyggnad
redogör för Varbergs utveckling och sammanVlWWQLQJVRPVWDG'lULGHQWL¿HUDVQLRHQKHWHU
LVWDGHQVRPKDUHQHJHQRFKLGHÀHVWDIDOO
stark identitet och som spelar en speciell
roll för upplevelsen av Varbergs innerstad.
Dessa sägs också vara ett resultat av Varbergs
historiska framväxt och tyda på att staden
generellt är välbevarad. De områden som
LGHQWL¿HUDVEHVNULYVRFKNDUDNWlULVHUDVlU
bland annat fästningen, Platsarna, kurortsområdet, hamnmiljön, den industriella hamnen,
rutnätsstaden och esplanadstaden.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
Nedan följer en beskrivning av nuvarande
förhållanden.
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inom svenskt jordbruk som kom igång på
DOOYDUXQGHUWDOHWVI|UVWDKlOIW

nUVNDUWDLOOXVWUHUDUW\GOLJWODQGVNDSVI|Uändringarna i området kring det nuvarande
 0DUNDQYlQGQLQJXQGHU
och det planerade stationsområdet. Hela
KLVWRULVNWLG
dagens stationsområde och järnvägens
9DUEHUJJUXQGODGHVXQGHUVOXWHWDYWDOHW fortsättning cirka 750 meter norrut ligger i ett
DYVQLWWVRPYLGPLWWHQDYWDOHWnWHU¿QQV
PHQKDUKDIWÀHUDWLGLJDUHI|UHJnQJDUH
ute i havet. Detta parti är således resultatet
Staden Getakärr låg ungefär vid dagens
av utfyllningsarbetena under senare delen av
SROLVKXVIUDPWLOOVOXWHWDYWDOHWGnGHQ
WDOHWRFKI|UVWDKlOIWHQDYWDOHW
övergavs. Norr om Getakärr, vid Lindhovs
kungsgård, bildades då staden Ny Varberg.
Ny Varberg förstördes i krig mellan svenskar
bQQXLE|UMDQDYWDOHWYDU9DUEHUJV
RFKGDQVNDU,E|UMDQDYWDOHWnWHUXSSnuvarande stadsområde till största delen ett
byggdes staden vid Platsarna, för att få ett
utpräglat jordbrukslandskap. Expansionen
bättre skydd av fästningen som funnits sedan
utanför den gamla stadskärnan hade dock
WDOHW3ODWVDUQDEUDQQGRFNQHUSn
WDJLWIDUWXQGHUWDOHWVVLVWDGHFHQQLHU
WDOHWRFKVWDGHQVRPQXEOLYLWVYHQVN
bland annat tack vare järnvägens tillkomst, en
återuppbyggdes igen efter den tidens rutnätsi- gynnsam utveckling för hamnen, stenindudeal på den plats Varberg ligger idag.
strin och den begynnande turismen.
Huvuddelen av tillåtlighetskorridoren berör alltså
mark som under lång
tid legat under Varbergs
stad; det rör sig här om
det gamla stadsjordsområdet, det vill säga ytor
som hört till staden och
som invånarna till stor del
kan ha förfogat över sedan
medeltid. Längst i norr och
söder berörs områden som
hört till omkringliggande
byar.
Västkustbanan byggdes ut
XQGHUWDOHW6NDWWläggningskartan över
VWDGHQVlJRUIUnQ
visar att praktiskt taget all
PDUNXWDQI|UWDOHWV
rutnätsstad är uppodlad
vid den tiden. Den höga
uppodlingsgraden kring
staden är ett utslag av den
agrara revolutionen, det vill
säga de stora areella och
tekniska förändringarna

Figur 8.1
Tillåtlighetskorridoren från järnvägsutredningen
i förhållande till markanvändningen i det tidiga 1900-talets
Varberg. Häradskartan från 1920talet. Källa: Lantmäteriet.
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 5LNVLQWUHVVH9DUEHUJ 1
I Riksantikvarieämbetets sammanställning av
riksintressen inom Hallands län anges motivet
WLOOULNVLQWUHVVHWHQOLJWI|OMDQGH
$ Det medeltida Varbergs slott och av detta
beroende stadsbildningar som successivt uppstått i dess närhet vilka speglar
den strategiska betydelsen för Danmark
under medeltiden, men framför allt svensk
VWDGVE\JJQDGXQGHUWDOHWVDPW
XWYHFNOLQJHQXQGHUWDOHWLEDGRFK
kurortens spår (slottsmiljö, stadsmiljö,
fornlämningsmiljö).

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergs slott och fästning omfattar en
E\JJQDGVSHULRGIUnQWDOHWVVOXWWLOO
WDOHWVPLWW7LOOIlVWQLQJHQK|UHWW
YlOEHYDUDWSURIDQKXVIUnQWDOHWVVOXW
WLOOE\JJQDGHUIUnQWDOHWVORWWVDQOlJJQLQJ
PHGFHQWUDOI|UVYDUVUROOXQGHUWDOHWVDPW
välbevarat bastionssystem i huvudsak uppfört

Platsarna utgörs av samlad och relativt
väbevarad småsklig trähusbebyggelse.

Staden inom Vallgatorna utgörs av den intakta
UXWQlWVSODQHQIUnQYLONHQXWJ|UUDPHQ
I|UVWDGVEHE\JJHOVHQIUDPWLOO2PUnGHW
% Varbergs kustsanatorium Apelviken,
innehåller välbevarad, småskalig träbebygDQODJWVRPLSODQHULQJRFK
JHOVHIUnQWDOVDPWHQUDGUHSUHDUNLWHNWXUVSHJODUGHWWLGLJDWDOHWV
VHQWDWLYDE\JJQDGHUIUnQWDOHWVDQGUD
ambitioner inom medicin och socialpolitik
KlOIW,GHQQRUUDGHOHQDYLQQHUVWDGHQ¿QQV
(sanatorium).
en mer småskalig trähusbebyggelse, bland
annat välhållna hantverks- och handels9LGDUHEHVNULYVXWWU\FNHWI|UULNVLQWUHVVHW
JnUGDULWUl9LGWRUJHW¿QQV/XQGTYLVWVND
huset, Gamla läroverket, gamla apoteks$ Slottet med delar från såväl dansk som
svensk tid där befästningskonstens utveck- huset och kyrkan som härstammar från
ling kan ses, samt nya användningar under WDOHW'HQV|GUDVWDGVKDOYDQSUlJODVDY
småskalig bebyggelse där merparten uppförts
RFKWDOHQ2PUnGHWI|UGHQ
utifrån
hävdvunna traditioner från slutet av
medeltida staden Getakärr med kyrkoWDOHWRFKIUDPnW9LGWRUJHW¿QQVRFNVn
ruin norr om nuvarande stadskärnan.
byggnader som bland annat präglas av en
'HWWLGLJDWDOHWVVWDGVRPUnGH
”stilmedveten,
medeltidsromantisk tegelar3ODWVDUQDVRPYLGWDOHWVVOXWnWHU
kitektur”
exempelvis
rådhus, Sparbank och
bebyggdes med trähus i glest, stadsmässigt
stadshus/stadshotell.
mönster. Varbergs nuvarande stadskärna
VRPDQODGHVHIWHUHQVWDGVEUDQG
I direkt anslutning till fästningsområdet ligger
med regelbunden rutnätsplan och avslubad- och kurortens miljöer vilka inkluderar
tande, svagt radierande gator i norr och
badhus, kallbadhus och societetshus med
söder, med småskalig trähusbebyggelse,
mer. Miljön utgör en viktig identitetsyta för
KXYXGVDNOLJHQIUnQRFKWDOHQ
sommarstaden Varberg.
%DGRFKNXURUWVPLOM|HUIUnQWDOHW
RFKWDOHWVE|UMDQVDPWGHWVHQD
WDOHWVVWDGVXWYLGJQLQJPRWQRUUPHG Kustsanatoriet Apelviken omfattar en välbejärnvägsmiljön och annan bebyggelse.
varad park- och bebyggelsemiljö.
% Klassicerande, herrgårdsliknande
byggnader i en parkmiljö som anpassats
till naturförutsättningarna. Bebyggelsen
lUKXYXGVDNOLJHQXSSI|UGPHG
hus för olika funktioner, eget kapell och
kyrkogård.
Länsstyrelsen i Hallands riksintressebeVNULYQLQJ  DQJHURPUnGHWV
huvuddrag avseende Varbergs slott och
fästning, Platsarna, Varberg inom Vallgatorna (Varbergs stadskärna med rutnätsplan),
Varbergs bad- och kurort samt Varbergs
kustsanatorium Apelviken.



 )RUQOlPQLQJDU
Fornlämningsregistret (FMIS) redovisar
ÀHUDIRUQOlPQLQJDULWLOOnWOLJKHWVNRUULGRUHQV
direkta närhet. Antalet synliga lämningar ovan
mark är dock få och endast ett objekt - en
I|UKLVWRULVNJUDY 5$b9DUEHUJ OlQJVWL
norr uppträder inom korridoren. Strax väster
om denna (utanför tillåtlighetskorridoren)
¿QQV\WWHUOLJDUHHQVWHQVlWWQLQJUHJLVWUHUDG
9DUEHUJ gYULJDV\QOLJDIRUQOlPQLQJDU
ligger inom tunneldelen och utgörs av förhisWRULVNDJUDYDU 9DUEHUJPHGÀHU |VWHU
om koloniområdet, mellan Almers skola och
bostadsområdet i Breared. Tillåtlighetskor-

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Figur 8.2
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ridoren och tunneln passerar även fornlämningsområden som utgörs av stadsområden
IUnQKLVWRULVNWLGWDOHWVUXWQlWVSODQ
9DUEHUJ RFKGHWPHGHOWLGD*HWDNlUU
9DUEHUJ 
De centrala delarna av den medeltida stadsbildningen Getakärr ligger strax norr om
stadskärnan kring den bevarade kyrkoruinen,
VH¿JXU+lUKDUGHOYLVRPIDWWDQGHPHGHOtida stadslager och fynd påträffats i samband
med upprepade arkeologiska kontroller genom
åren. Huvuddelen av tillåtlighetskorridoren
och det planerade stationsområdet (liksom
även det nuvarande) ligger dock på mark som
VnVHQWVRPXQGHUWDOHWOnJXWHLKDYHW
RFKWDOHWVODQWPlWHULNDUWRUYLVDU
att strandlinjen då gick ungefär längs Västra
Vallgatan och vidare norrut mot lokstallarna.
Strax söder om lokstallarna gjorde stranden
en inbuktning. Läget för denna är i höjd med
Getakärr-området. Sannolikt rör det sig här
om den gamla hamnbassängen till det äldsta
Varberg.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

$UNHRORJLVNXWUHGQLQJVWHJ
Riksantikvarieämbetet, UV Väst, har utfört
HQDUNHRORJLVNXWUHGQLQJVWHJ8WUHGQLQJHQ
JHQRPI|UGHVXQGHUVRPPDUHQ
Syftet med utredningen var att klargöra
fornlämningsbilden inom den planerade
järnvägssträckningen. Enligt länsstyrelsens
direktiv i förfrågningsunderlaget skulle
utredningen omfatta en byråinventering
(genomgång av historiska källor och äldre
kartor, utgrävningsrapporter och tillgängliga
uppgifter om äldre strandlinjer) och fältinventering. Resultatet har sedan legat till grund
för länsstyrelsens bedömning av behovet av
sökschaktsgrävningar i syfte att lokalisera
okända fornlämningar. Resultatet kommer
också att ligga till grund för kommande arkeologiska förundersökningar av fornlämningen
9DUEHUJ 9DUEHUJVPHGHOWLGDI|UHJnQJDUH
Getakärr).
I samband med fältinventeringen påträffades i
tillåtlighetskorridorens nordligaste del, utöver
GHQUHGDQNlQGD9DUEHUJLQJD\WWHUOLJDUH
förhistoriska lämningar. Utredningen konstaderade dock att det i anslutning till forntida
EHJUDYQLQJVPLOM|HURFNVnNDQ¿QQDV\WWHUOLgare lämningar exempelvis i form av härdar
och att bergsklacken därför bör prövas med
sökschaktsgrävningar. Intill bergklacken kan
GHW¿QQDVULVNI|U|YHUODJUDGHOlPQLQJDUIUnQ
äldsta stenåldern vilket bör prövas med så
kallat djupschakt.

Fornlämningsbilden med gravar, stenåldersboplatser, skålgropsförekomster med mera i
södra delen av tunnelsträckningen innebär
att boplatser och andra spår under markytan
NDQ¿QQDVEHYDUDGHSnÀHUDSODWVHU9LG
WDOHWVPLWWSnE|UMDGHVHQDUNHRORJLVN
utredning inför byggandet av dubbelspåret
genom Varberg. Utredningen begränsades
då till en 2,5 kilometer lång sträcka söder
om tunnelmynningen, mellan Breared och
Hamra. Utredningen omfattade en översiktVid Breared bedömer Riksantikvarieämbetet
ligt genomgång av det historiska kart- och
att det är befogat att genomföra komplettearkivmaterialet och en sammanställning av
rande sökschaktsgrävningar inom korridoren,
lösfynd och fasta fornlämningar registrerade
söder om tunnelmynningen. I samband
i FMIS. Avsikten var också att via fältinventemed fältinventering lokaliserades möjliga
ULQJDUV|NDHIWHUEODQGDQQDWVODJHQÀLQWDHOOHU
boplatser/slagplatser. Enligt Riksantikvaandra boplatsindikationer. Momentet kunde
rieämbetet bör också sökschaktsgrävningar
dock inte utföras på grund av ihållande snöfall.
genomföras inom området som är tänkt för
Vissa provschaktningar kunde utföras vid
tillfällig lagring av överskottsmassor.
Breared men partier inom bansträckningen
var av olika anledningar inte tillgängliga för
När det gäller tunnelbygget genom Varbergs
sökschaktsgrävning. Utredningsgrävningarna
resulterade i fem lokaler med spår efter förhis- stad är det ur arkeologisk synpunkt och i
relation till medeltidsstaden Getakärr framfötoriska lämningar som förordades bli föremål
rallt sträckan från i höjd med Garvaregatan
för fortsatta arkeologiska förundersökningar.
i norr och ned till tunnelmynningen som bör
Platserna inrapporterades aldrig till FMIS
omfattas av arkeologisk förundersökning.
och är därför inte registrerade. Resultatet
Under
det cirka tre meter tjocka utfyllnadspresenterades för länsstyrelsen och dåvarande
ODJUHW¿QQVJRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UVnYlO
Banverket.
landbaserade som bottenbaserade lämningar
med anknytning till Getakärrs hamn.
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Figur 8.3
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

$UNHRORJLVNXWUHGQLQJVWHJ

 .DUDNWlUVRPUnGHQ

/lQVVW\UHOVHQEHVOXWDGHRPDUNHRlogisk utredning steg 2 varefter fältarbetet
genomfördes under månadsskiftet november/
GHFHPEHU$UEHWHWKDURPIDWWDW
provschaktsgrävningar vid fornlämningen
9DUEHUJLQRUUVDPWPHOODQSODQHUDG
tunnelmynning i söder och vidare mot Hamra.
6\IWHWYDUDWWNODUOlJJDRPGHW¿QQVLGDJ
okända fornlämningar under mark.

(WWXQGHUV|NQLQJVRPUnGHKDUGH¿QLHrats utifrån tillåtlighetskorridoren och ett
RPJLYDQGHLQÀXHQVRPUnGHPHGDQJUlQVDQGH
kulturmiljöer som bedöms vara i riskzonen för
påverkan. Inom undersökningsområdet har
HWWDQWDONDUDNWlUVRPUnGHQLGHQWL¿HUDWVVH
¿JXU1HGDQEHVNULYVUHVSHNWLYHNDUDNWlUVområde, tillsammans med berörda objekt och
miljöer inom varje område utifrån de underlag
VRPUHGRYLVDWVXQGHU,Underlagsrapport Kulturmiljöinventeringar är varje
karaktärsområde mer ingående beskrivet vad
gäller bland annat historisk markanvändning
och kulturhistoriskt innehåll.

Inga ytterligare lämningar framkom i anslutQLQJWLOO9DUEHUJ,V|GHUYLVDGHUHVXOtatet på ett antal platser med arkeologiska
lämningar. UV Väst har lämnat en preliminär
redogörelse till länsstyrelsen. Rapporten är
YLGGHQQD0.%VIlUGLJVWlOODQGHLQWHNODU
När rapporten är klar fattar länsstyrelsen
beslut om vilka lämningar som är motiverade
att ta vidare till arkeologisk förundersökning.
Förundersökning av lämningarna vid tunnelmynningen i söder kommer sannolikt att
JHQRPI|UDVXQGHU)|UXQGHUV|NQLQJDU
av lämningar inom Varbergs stad kommer att
utföras i ett senare läge. Lämningen Varberg
NRPPHUDWWEHK|YDJUlYDVXWGRNXPHQteras och tas bort genom en arkeologisk
undersökning.
Enligt den preliminära redogörelsen har det
i samband med utredningen framkommit
IRUQOlPQLQJDUVRPVDPWOLJDXWJMRUGHVDY
boplatser. Utöver dessa lämningar registrerades 3 övriga kulturhistoriska lämningar.

Tabell 8.1



2GOLQJVODQGVNDSHWLQRUU
Välhävdat och öppet halländskt karaktärslandskap med lång kontinuitet som betesmark
och jordbruksmark. Landskaps- och upplevelsemässigt utgör området en del av Getteröns
naturreservat. Landskapsbilden är förknippad
med betydande upplevelsevärden med goda
möjligheter till utblickar över reservatet och
KDYHWLYlVWHU,QRPRPUnGHW¿QQVNOLSSRU
med enbuskar och lövträd med enstaka inslag
av fornlämningar. I områdets östra delar har
betet upphört med begynnande igenväxning
som följd.
Utpekade objekt och miljöer
På det högsta partiet på västra sidan av
MlUQYlJHQ¿QQVHQUHJLVWUHUDGIRUQOlPQLQJ
LIRUPDYHQÀDFNVWHQVlWWQLQJ9DUEHUJ
$QOlJJQLQJHQlUVYnUDWWLGHQWL¿HUDRFK
ligger i anslutning till den planerade, utvidgade banvallen. Stensättningen kommer
inte att beröras av planerade arbeten. På
EHUJVK|MGHQQlUPDVWMlUQYlJHQ¿QQV\WWHUOL-

Kända fornlämningar som berörs av projektet.

)RUQOlPQLQJ

/lPQLQJVW\S

%HVNULYQLQJ

9DUEHUJ

6WHQVlWWQLQJ

)|UKLVWRULVNJUDYLIRUPDYVWHQVlWWQLQJSnEHUJVK|MGLQRPGHWEOLYDQGH
EDQJnUGVRPUnGHWLQRUU,VDPEDQGPHGDUNHRORJLVNXWUHGQLQJKDULQJD
\WWHUOLJDUHOlPQLQJDUNXQQDWNRQVWDWHUDVLGHVVQlURPUnGH/lPQLQJHQ
VNDXQGHUV|NDVRFKGRNXPHQWHUDVLQQDQERUWWDJDQGH

9DUEHUJ

6WDGVODJHU

0HGHOWLGDVWDGVODJHUIUnQ9DUEHUJVPHGHOWLGDI|UHJnQJDUH*HWDNlUU
$UNHRORJLVNI|UXQGHUV|NQLQJNRPPHUHQOLJWOlQVVW\UHOVHQDWWEOLDNWXHOOIUnQ
*DUYDUHJDWDQLQRUUQHGWLOOWXQQHOSnVODJHWLV|GHU

9DUEHUJ

6WDGVODJHU

.XOWXUODJHUIUnQ9DUEHUJLQRP9DOOJDWRUQDIUnQWDOHWRFKIUDPnWLWLGHQ
)RUQOlPQLQJHQWDQJHUDUVWDWLRQVRPUnGHW8WEUHGQLQJVRPUnGHWlURNODUW
/lQVVW\UHOVHQNRPPHUDWWIDWWDEHVOXWRPHYHQWXHOOI|UXQGHUV|NQLQJDY
OlPQLQJHQ

(MUHJLVWUHUDGHIRUQOlPQLQJDU

%RSODWVHU

,VDPEDQGPHGDUNHRORJLVNXWUHGQLQJ VWHJ KDUIRUQOlPQLQJDULIRUPDY
ERSODWVHUNRQVWDWHUDWVLRPUnGHWIUnQWXQQHOSnVODJHWLV|GHUYLGDUHQHG
PRW+DPUD/lQVVW\UHOVHQNRPPHUDWWIDWWDEHVOXWRPDUNHRORJLVN
I|UXQGHUV|NQLQJDYOlPQLQJDUQD

Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 8 - Kulturmiljö

Getteröns
naturreservat

Vis
k ad

Väg 41

alsb

ana

n

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

GÖINGEGÅRDEN

Odlingslandskapet i norr
LUGNET

Getteröbron

LASSABACKA

am
Värn

g
ovä

en

Industriområde-Lassabacka
Hamnen

BRUNNSBERG

HÅSTEN

Stationsområdet

CENTRUM

Stationen

Fästningsområdet

VARBERG

KARLBERG

Centrala Varberg

Sjukhus

rle
d

SÖRSE

BREARED

Apelvikens kurort

Koloniområde

en

Hästhaga

Koloniområde

Ös
te

Södra Varberg

Vä
s

tk u

MARIEDAL

st vä g e n

Varbergs
fästning

Kusten

APELVIKEN

Odlingslandskapet i söder VAREBORG

Karaktärsområden
Spår i markplan
Tråg
Betongtunnel
0

Bergtunnel
)LJXU

1

2
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

,GHQWL¿HUDGHNDUDNWlUVRPUnGHQXUHWWNXOWXUPLOM|SHUVSHNWLY



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 8 - Kulturmiljö

gare en registrerad fornlämning; en mindre
VWHQVlWWQLQJ9DUEHUJ%nGDVWHQVlWWningarna är av en typ som i allmänhet brukar
dateras till yngre bronsålder eller äldre
järnålder.
9DUEHUJOLJJHULQRPGHQSODQHUDGH
utvidgade banvallen. Stensättningen är av en
typ som i allmänhet brukar dateras till yngre
bronsålder eller äldre järnålder. Enligt FMIS
lUGHQFLUNDPHWHULGLDPHWHURFKPHWHU
hög. Enligt den fält- och byråinventering
som genomförts av Riksantikvarieämbetet
89YlVW $UNHRORJLVNXWUHGQLQJVWHJ NXQGH
inga ytterligare stensättningar konstateras
i området. I utredningen bedömdes att det
NDQ¿QQDV\WWHUOLJDUHOlPQLQJDULDQVOXWQLQJ
till stensättningen. Enligt den preliminära
utredningsrapporten för arkeologisk utredning steg 2 framkom inga ytterligare indikationer i form av lager, anläggningar eller
fynd som kan påvisa okända fornlämningar
XQGHUPDUN(IWHUVRP9DUEHUJEHU|UVDY
arbetena ska den enligt länsstyrelsen grävas ut,
dokumenteras och tas bort genom arkeologisk
XQGHUV|NQLQJ HQOLJWNDSLWOHW.XOWXUPLOjölagen).

)RUQOlPQLQJ

Figur 8.5



Odlingslandskapet i norr

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

,QGXVWULRPUnGH/DVVDEDFNDRFK
LQGXVWULKDPQHQ
Området präglas av modern industriell
verksamhet med industribyggnader, detaljhandel, hamn samt järnvägen med dess
stickspår. Industrifastigheterna har en öppen
karaktär med varierande byggnadsvolymer
och verksamhet och är delvis uppförda på
XWI\OOQDGVPDUNbOGUHLQGXVWULE\JJQDGHUKDU
byggts om för nya ändamål och andra har
ULYLWV,RPUnGHW¿QQVVW|UUHDQOlJJQLQJDU
som bland annat avloppsreningsverk och
fjärrvärmeverk och cisterner. Monarkfabriken
utgör ett dominerande inslag i området. Kajen
domineras idag av ett fåtal stora byggnader,
tre höga sammanbyggda silos samt omlastningsytor.
Utpekade objekt och miljöer
)RUQOlPQLQJHQ9DUEHUJEH¿QQHUVLJ
delvis inom den planerade järnvägssträckningen. Se redogörelse för fornlämningen
under beskrivningen av karaktärsområdet
Centrala Varberg.
Tre byggnader i området är utpekade och
YlUGHUDGHNODVVL¿FHUDGHL+DOODQGVEHE\JJHOVHLQYHQWHULQJ%ODQGGHVVD¿QQV0RQDUNIDbriken som har ett lokalhistoriskt värde. Ingen
av de utpekade byggnaderna kommer att
beröras av projektet.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 8 - Kulturmiljö

Figur 8.6
Industriområdet Lassabacka och industrihamnen. Längst ned i bild; hamnen och den norra delen av
stationsområdet.

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJHQ
.ODVV$

)RUQOlPQLQJ

.ODVV%
.ODVV&

Figur 8.7

Industriområdet Lassabacka och industrihamnen.



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 8 - Kulturmiljö

6WDWLRQVRPUnGHW
Järnvägsstationen med tillhörande spårområde med perronger och skärmtak, Järnvägsparken söder om stationen samt lokstallar i
norr utgör en väl sammanhållen järnvägsmiljö
som präglar centrala Varberg. Parken skapar
ett sammanhållet parkstråk tillsammans med
Engelska parken och utgör en buffert mot
dagens järnväg samtidigt som den utgör en
koppling mellan järnvägsstationen och innerstaden. Området har också kommit att präglas
av omkringliggande parkeringsytor och
busshållsplats. Stationshuset följer Statens
Järnvägars tidsenliga arkitektoniska ideal och
karaktäriseras bland annat av sin nyrenässansstil och stark symmetri.
Utpekade objekt och miljöer
Stationshuset och dess närmsta omgivningar
samt Järnvägsparken ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården Varberg (N
 -lUQYlJVPLOM|QXWJ|UHQGHODYXWWU\FNHW
i riksintressemiljön och bedöms utgöra en del
av riksintresseanspråket.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

rekommendationerna för området redovisas
I|OMDQGH´YlOEHYDUDGHRFKNXOWXUKLVWRriskt värdefulla byggnader, byggnadsverk
och parker, som nämns ovan, bör bevaras.
-lUQYlJHQE|U¿QQDVPHGSnV\PEROLVNW
YLVlYHQRPLQWHDOODGHODUNRPPHU¿QQDV

Figur 8.8

Stationsbyggnaden.

Figur 8.9

Lokstallarna.

Området ingår i kulturmiljövårdsprogrammet
Varbergsbygd- program för kulturmiljövård.
Beskrivningen följer i väsentliga delar riksinWUHVVHEHVNULYQLQJHQI|U9DUEHUJ1
I Stadens karaktärer – kulturmiljöer i
Varbergs stadsområde redovisas miljön
Kommunikation och badliv. I områdesbeskrivningen framhålls bland annat järnvägstationen, spårområdet samt områdets parker. I

Figur 8.10 Stationsområdet med bangård och stationsbygganden centralt i bild. I bildens övre vänstra hörn skymtas
lokstallarna. I bildens nedre högra hörn syns järnvägsparken och delar av Engelska parken.
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJHQ
)RUQOlPQLQJ

.ODVV$

5LNVLQWUHVVHRPUnGH9DUEHUJ1

.ODVV%
.ODVV&

Figur 8.11

Stationsområdet.

NYDUI\VLVNWbQGULQJDUSnE\JJQDGHULQRP
området, som kan påverka miljön, bör ske i
samråd med antikvarisk expertis. Detta kan
även gälla byggnader som inte har ett kulturhistoriskt egenvärde. Vid förändringar inom
miljön bör hänsyn tas till siktlinjer.”
,QRPRPUnGHW¿QQVWYnE\JJQDGHUVRP
omfattas av bebyggelseinventeringen i
Hallands län; stationshuset (Klass A) och
lokstallarna (Klass B). Lokstallarna ligger
inom planerat spårområde och kommer att
rivas.
)RUQOlPQLQJHQ9DUEHUJVWUlFNHUVLJ
delvis in i norra delen av stationsområdet, se
redogörelse för fornlämningen under beskrivningen av karaktärsområdet Centrala Varberg.
)RUQOlPQLQJHQ9DUEHUJWDQJHUDU
områdets södra del. Enligt FMIS rör det sig
om ett kulturlager där lämningar kan påträffas
IUnQ9DUEHUJLQRPYDOOJDWRUQDIUnQWDOHW
och framåt. Fornlämningsområdets utbredning är oklar varför det kan bli aktuellt med
arkeologisk förundersökning enligt 2 kapitlet
NXOWXUPLOM|ODJHQLHWWVHQDUHVNHGH

&HQWUDOD9DUEHUJ
5XWQlWVVWDGHQSUlJODVDYWDOHWVVWDGVplan med rätvinkliga och rektangulära kvarter
som utgör ramen för dagens bebyggelse.
Bebyggelsen kännetecknas av småskalig
trähusbebyggelse i kvartersstruktur samt mer
representativ bebyggelse i sten runt torget
och i innerstadens norra delar. Enskilda
byggnader som kyrka, rådhus, stadshus/stadshotell och sparbanksbyggnaden är karaktärsskapande och har en avgörande betydelse för
innerstadsmiljön och Varbergs torg. Miljön
präglas också av ändringar och nybyggnation
VRPLROLNDJUDGKDUDQSDVVDWVWLOOEH¿QWOLJ
bebyggelse.
Stadsdelarna Norrmalm och Norrdal utmärks
av friliggande villabebyggelse med inslag av
ÀHUIDPLOMVKXVRFKHQVWDNDLQGXVWULIDVWLJKHWHU
,QRPRPUnGHW¿QQVHJQDKHPVEHE\JJHOVHIUnQ
20-talet uppförd utifrån tidens trädgårdsstadsideal. Nära rutnätsstaden är bebyggelsen
relativt tät och småskalig.
Platsarna utmärks av en stor andel fristående
ERVWDGVKXVWLOOVWRUGHOXSSI|UGDLWUlRP
våningar med fasaden i gatuliv.
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Figur 8.12

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Flygbild över Centrala Varberg med kyrkan vid torget och den omgivande innerstaden.

Figur 8.14 Sparbankshuset vid Varbergs torg. Exempel
på representativ bebyggelse från 1800-talets senare del
av stor betydelse för stadsmiljön. Foto: bebyggelseinventeringen i Halland.

Utpekade objekt och miljöer
Rutnätsstaden med Esplanadstaden och
Platsarna ligger inom riksintresse för
NXOWXUPLOM|YnUGHQ9DUEHUJ 1 6WDGVRPrådet ingår i kulturmiljövårdsprogrammet
Varbergsbygd- program för kulturmiljövård.
Getakärrs kyrkoruin omfattas av riksinWUHVVHWPHQLQJnULQWHLRPUnGHWVJHRJUD¿VND
avgränsning.
Figur 8.13 Varbergs kyrka vid torget är skyddad som
kyrkligt kulturminne enligt 4 kapitlet kulturmiljölagen. Foto:
bebyggelseregistret.



Inom området Centrala Varberg ingår
delområdet Platsarna som beskrivs i underlaget Stadens karaktärer – kulturmiljöer
i Varbergs stadsområde. Delar av centrala

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Figur 8.15 Varbergs teater är skyddad som byggnadsminne enligt 3 kapitlet kulturmiljölagen. Foto: bebyggelseinventeringen i Halland.

Varberg ingår också i underlaget Varbergs
stadskärna – kulturhistoriskt underlag för
plan- och bygglovsfrågor.
,QRPRPUnGHW¿QQVHWWVW|UUHDQWDOE\JJQDGHU
VRPYlUGHUDWVNODVVL¿FHUDWVL+DOODQGVEHE\Jgelseinventering, vilka redovisas på delområGHVNDUWDVH¿JXU,QRPRPUnGHWOLJJHU
ÀHUDE\JJQDGHUVRPI|UVHWWVPHGVN\GGVHOOHU
varsamhetsbestämmelser i detaljplaner.
Bestämmelsernas innebörd varierar.
Inom området ligger byggnadsminnet
Varbergs teater. Teatern byggnadsminnesI|UNODUDGHVHQOLJWNDSLWOHWNXOWXUmiljölagen. Motiveringen var att den utgör
en tidstypisk representant för det sena
WDOHWVVDPKlOOVXWYHFNOLQJRFKERUJHUOLJD
kulturambitioner. Vidare är dess stadsmässiga
placering en vittnesbörd om stadens samhällsoch socialhistoriska utveckling. Teatern har
en välbevarad exteriör och en i allt väsentligt
välbevarad interiör.
Varbergs kyrka är skyddad som kyrkligt
kulturminne enligt 4 kapitlet kulturmiljölagen.
.\UNDQXSSI|UGHVLJXVWDYLDQVNVWLO
Interiören är präglad av den fasta inredningen
IUnQWDOHWVDPWHQRPJHVWDOWQLQJVRP
lJGHUXP
Den bebyggelse som utgör en tydlig del av
riskintresseanspråket och som utifrån ovan
nämnda underlag också har utpekade och
höga kulturhistoriska värden är framförallt
RFKWDOVE\JJQDGHUPHGEHYDUDG
äldre karaktär. Nämnda byggnader har i
UHJHONODVVL¿FHUDWV$%LEHE\JJHOVHLQYHQteringen och redovisas på delområdeskarta
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Figur 8.16 Exempel på den småskaliga trähusbebygJHOVHVRP¿QQVLQRP9DUEHUJVFHQWUDODGHODU%RVWDGVKXV
från 1864 utmed Prästgatan. Foto: bebyggelseinventeringen i Halland.

I|UFHQWUDOD9DUEHUJVH¿JXU0HUSDUWHQ
av den mer småskaliga bebyggelsen från
WLGHQlUXSSI|UGLWUlPHQGHW¿QQVRFNVn
ÀHUDH[HPSHOSnPHUVPnVNDOLJVWHQKXVEHbyggelse. Några byggnader uppförda i sten
IUnQWDOHW¿QQVXWPHGWRUJHWGlULEODQG
N\UNDQ'lU¿QQVRFNVnE\JJQDGHUVRPKDUHQ
mer storskalig och representativ karaktär från
VHQDUHGHOHQDYWDOHWRFKVHNHOVNLIWHW
VRPWLOOVDPPDQVPHGN\UNDQKDU
mycket stor betydelse för torget och stadsmiljön.
)RUQOlPQLQJVRPUnGHW9DUEHUJXWJ|UV
av Varbergs medeltida föregångare Getakärr.
De centrala delarna låg kring den bevarade
kyrkoruinen vid Gamla Kyrkbacken och ett
stycke norröver. Varberg har en komplicerad
förhistoria som kan sträcka sig tillbaka ända
WLOOWDOHW7LGLJDUHDUNHRORJLVNDXWUHGningar inom området har haft tyngdpunkt
på området närmast kyrkan. Området runt
kyrkoruinen är idag mer eller mindre exploaterat av bebyggelse. Det är framförallt i de
västra delarna ner mot den gamla hamnbassängen som stora förändringar har skett i
VDPEDQGPHGDWWGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQRFK
bangården byggdes.
Här har delvis omfattande medeltida stadslager och fynd påträffats i samband med
upprepade arkeologiska kontroller genom
åren. Misstanken om en medeltida hamn är
ett av skälen till att fornlämningen Varberg
VWUlFNWVXWVnSDVVOnQJWPRWYlVWHU(QOLJW
GHQDUNHRORJLVNDXWUHGQLQJHQHWDSSlUGHW
framförallt sträckan från Garvaregatan i norr
ned till tunnelpåslaget som är av intresse
för arkeologisk förundersökning. I området
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra
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Figur 8.17



Karaktärsområdet Centrala Varberg.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

¿QQVHWWFLUNDWUHPHWHUWMRFNWXWI\OOQDGVODJHU
XQGHUYLONHWGHWNDQ¿QQDVOlPQLQJDUIUnQHQ
tidigare hamn. Arkeologisk förundersökning
av den aktuella fornlämningen kommer enligt
länsstyrelsen att utföras i ett senare läge.
De centrala delarna av hög- och senmedeltidens Varberg låg kring den bevarade kyrkoruinen vid Gamla Kyrkbacken och ett stycke
norröver. Här har delvis omfattande medeltida stadslager och fynd påträffats i samband
med upprepade arkeologiska kontroller
genom åren. Området kring det nya stationsområdet kommer av denna anledning att
förundersökas arkeologiskt, där ett av syftena
är att kontrollera förekomsten av bevarade
konstruktioner till hamnen och eventuella
skeppsvrak.

)lVWQLQJVRPUnGHW
Fästningens monumentala karaktär präglar
staden och utgör dess odiskutabla symbol.
Området runt fästningen inklusive Societshuset med intilliggande park samt kall- och
varmbadhuset är förknippad med höga
upplevelsemässiga värden och utgör ett viktigt
rumsligt sammanhang för Varberg som badoch semesterort.
Utpekade objekt och miljöer
Varbergs fästningsområde, Societetsparken
med Societetshuset och kallbadhuset ligger
inom riksintresse för kulturmiljövården
9DUEHUJ 1 

Figur 8.18
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Fästningsområdet ingår i kulturmiljövårdsprogrammet Varbergsbygd - program för
kulturmiljövård.
Fästningsområdet ingår i delområdet Kommunikationer och badliv som beskrivs i underlaget Stadens karaktärer – kulturmiljöer i
Varbergs stadsområde.
,QRPRPUnGHW¿QQVHWWDQWDOE\JJQDGHUVRP
YlUGHUDWVNODVVL¿FHUDWVL+DOODQGVEHE\Jgelseinventering. Utöver fästningen och
Societetshuset kan i sammanhanget särskilt
nämnas kallbadhuset, tullkammaren (Klass A)
magasinsbyggnader (Klass A-B) och varmbadhuset (Klass B).
Varbergs fästning är byggnadsminne enligt
förordningen om statliga byggnadsminnen.
Fästningen med tillhörande byggnader förklaUDGHVVRPVWDWOLJWE\JJQDGVPLQQH
Societetshuset är byggnadsminne enligt 3
kapitlet kulturmiljölagen. Societetshuset
E\JJQDGVPLQQHVI|UNODUDGHVPHG
motiveringen att byggnadens välbevarade
moriska arkitektur trots vissa förändringar
kunde anses vara en god representant för
sin tid och därför synnerligen märklig. Den
omgivande Societetsparken är en del av och
fungerar som skyddszon för byggnadsminnet.

Flygbild över fästningsområdet med Getterön i bakgrunden. Varbergs kallbadhus kan anas till höger i bild.
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Figur 8.19 Varbergs societetshus ligger inom fästningsområdet och utgör en del av bad- och kurortens miljöer.
Foto: bebyggelseinventeringen i Halland.

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJHQ
)RUQOlPQLQJ
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Figur 8.21



Karaktärsområdet Fästningsområdet.

Figur 8.20 Varbergs fästning - västra längan. Fästningen är i sina äldsta delar från 1200-talet och är
skyddad som statligt byggnadsminne. Foto: bebyggelseregistret.
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

.XVWHQ
Karg och stenig kustträcka med strandpromenad med spår efter stenindustri. Söderut
vid kurorten övergår kuststräckan i Apelvikens
stränder. Apelvikens stugby breder ut sig på
båda sidor om järnvägen. I norr ligger bebyggelsen utmed slingrande vägar som följer
WRSRJUD¿QRFKLV|GHUIRUPDVEHE\JJHOVHQDY
en rakare kvartersstruktur. Kvarvarande agrar
bebyggelse i anslutning till villor med inslag av
betesmarker.
Utpekade objekt och miljöer
Området ingår bland annat i delområdena
Kommunikationer och badliv, Ullebo och
Apelvikens stugby som beskrivs i underlaget Stadens karaktärer – kulturmiljöer i
Varbergs stadsområde. Kommunikationer
och badliv utgörs av kuststräckan inklusive
stationsområdet, hamnen, Varbergs slott och
fästning, badortens miljöer inklusive varmoch kallbadhus samt parkerna.
I beskrivningen av området anges att bebyggelsen där är förknippad med Varbergs expanVLRQRFKIUDPJnQJIUnQWDOHWRFKIUDPnW

Miljöerna hör till en av ”Varbergs kulturhistoriska absoluta värdekärnor” och ”de ingående
komponenterna har än idag viktiga praktiska
funktioner.” Områdesbeskrivningen avslutas
PHGI|OMDQGHUHNRPPHQGDWLRQHU
•

Välbevarade och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, byggnadsverk och parker
« E|UEHYDUDV-lUQYlJHQE|U¿QQDVPHG
på symboliskt vis även om inte alla delar
NRPPHU¿QQDVNYDUI\VLVNW

•

bQGULQJDUSnE\JJQDGHULQRPRPUnGHW
som kan påverka miljön, bör ske i samråd
med antikvarisk expertis. Detta kan även
gälla byggnader som inte har ett kulturhistoriskt egenvärde.

•

Vid förändringar inom miljön bör hänsyn
tas till siktlinjer.

Flera byggnader inom kustområdet är värdeUDGHNODVVL¿FHUDGHL+DOODQGVEHE\JJHOVHLQventering.
,QRPNXVWRPUnGHW¿QQVÀHUDIRUQOlPQLQJDU
av olika dignitet, bland annat förhistoriska
gravar och boplatser under mark.

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJHQ
.ODVV$
.ODVV%

)RUQOlPQLQJ
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.ODVV&

Figur 8.22

Karaktärsområdet Kusten.
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$SHOYLNHQVNXURUW
Sanatoriemiljö från förra sekelskiftet bestående av ett 20-tal byggnader. De centrala
byggnaderna är 2-3 våningar höga, ljusgula
putsade stenhus täckta av, ofta valmade,
grå plåttak. Inom området har det senare
tillkommit byggnader som anpassats väl till
EH¿QWOLJPLOM|
Utpekade objekt och miljöer
Apelvikens kurort med tillhörande område
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården
9DUEHUJ 1 

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Området ingår även i kulturmiljövårdsprogrammet Varbergsbygd- program för kulturmiljövård.
,QRPRPUnGHWKDUÀHUWDOHWE\JJQDGHUYlUGHUDWVNODVVL¿FHUDWVL+DOODQGVEHE\JJHOVHLQYHQWHULQJ .ODVV$±% 
,QRPNXURUWVRPUnGHW¿QQVÀHUDIRUQOlPningar. I höga terränglägen närmast havet
ligger några förhistoriska gravrösen, bland
annat ett av kommunens största som mäter 25
PHWHULGLDPHWHU 9DUEHUJ 

Området Apelvikens kurort ingår i delområdet Kurorten i underlaget Stadens karaktärer – kulturmiljöer i Varbergs stadsområde.

Figur 8.23 Kuststräckan med Apelvikens campingplats i förgrunden. Apelvikens kurort syns snett nordväst om
campingplatsen, till vänster i bild.
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Figur 8.24

Karaktärsområdet Apelvikens kurort.

Figur 8.25

Flygbild över Apelviken kurort, tidigare Apelvikens sanatorium.
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6|GUD9DUEHUJ
Mariedalsområdet präglas i norr av Påskbergsskolans 50-talsarkitektur i rött tegel. Angränsande bostadsområden har delvis liknande
IRUPVSUnNRFKPDWHULDO/lQJUHV|GHUXW¿QQV
YDULHUDGEHE\JJHOVHPHGYLOORURFKÀHUIDmiljshus. I öster ligger enplansvillor och
kedjehus.
Hästhagaområdet består delvis fortfarande
av ljungbevuxna betesmarker. Synliga spår av
VWHQEU\WQLQJ¿QQVYLG+lVWKDJDEHUJHW8WPHG
Södra vägen ligger blandad bebyggelse med
YLOORURFKÀHUERVWDGVKXV8WPRWKDYHWlU
bebyggelsen glesare innan den övergår i villaNYDUWHUGlUJDWRUQDI|OMHUWRSRJUD¿Q
Sörse utgörs av ett enhetligt lamellhusområde
med grönytor mellan husen. Fasaderna består
av vit kalkcementsten där husen placerats
vinkelrätt mot varandra och bildar slutna
kvarter omgivna av vägar och parkeringsytor.

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJHQ
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Figur 8.26



Karaktärsområdet Södra Varberg.

$SHOYLNVK|MGEHVWnUDYSXQNWKXVRP
våningar uppförda i parkmiljö. Sydost om
punkthusen ligger det mindre Ranelidsområdet där man samlat fem högre byggnader.
Breared har en varierad bebyggelsestruktur
vad gäller höjd och volym med bland annat
ÀHUIDPLOMVKXVRFKYLOORU
Utpekade objekt och miljöer
6|GUD9DUEHUJRPIDWWDVDYÀHUDGHORPUnGHQ
i underlaget Stadens karaktärer – kulturmiljöer i Varbergs stadsområde. Inom området
¿QQVHWWÀHUWDOE\JJQDGHUVRPYlUGHUDWV
NODVVL¿FHUDWVL+DOODQGVEHE\JJHOVHLQYHQWHULQJ'HW¿QQVlYHQÀHUDIRUQOlPQLQJDUUHJLVWrerade, bland annat ett antal förhistoriska
gravar och några skålgropsförekomster.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

2GOLQJVODQGVNDSHWLV|GHU
Landskapet söder om tunnelmynningen
präglas av storskalig och relativt plan
åkermark. Landskapet är i hög grad präglat
av laga skiftets räta linjer, men element som
stenmurar, trädridåer och märgelgravar bidrar
till en viss variation. Björs gård, med agrar
bebyggelse och delvis omslutande lövskog,
dominerar landskapet. Sydost om gården är
landskapet mycket öppet. Nordväst om gården
är landskapet delvis beskogat. Vid den planeUDGHWXQQHOP\QQLQJHQ¿QQVRGODGnNHUPDUN
och tät lövskog.
Utpekade objekt och miljöer
,VDPEDQGPHGGHQXQGHUWDOHWJHQRPförda arkeologiska utredningen påträffades
WLGLJDUHRNlQGDIRUQOlPQLQJDUSnÀHUD
platser längs den undersökta sträckan. De
ÀHVWDOlPQLQJDUQDWRUGHXWJ|UDVDYVWHQnOdersboplatser. Det kan dock inte uteslutas
DWWlYHQMlUQnOGHUQNDQ¿QQDVUHSUHVHQWHUDW
på någon plats, exempelvis intill Björs gård.

%HE\JJHOVHLQYHQWHULQJHQ
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Några synliga fornlämningar ovan mark är
inte kända, vilket kan förklaras av den höga
uppodlingsgraden och det faktum att området
fungerat som utmark under större delen av
historisk tid. Jordbruksbebyggelsen i området
etablerades i samtliga fall vid eller strax efter
ODJDVNLIWHWSnWDOHWRFKXSSI\OOHUGlUI|U
inte kraven på fast fornlämning.
Arbetet med arkeologisk utredning steg 2
XQGHUKDURPIDWWDWSURYVFKDNWVJUlYQLQJ
mellan den planerade tunnelmynning i söder
och vidare mot Hamra. Resultatet visade på
ett antal platser med arkeologiska lämningar.
UV Väst har lämnat en preliminär redogörelse
till länsstyrelsen. Rapport är ännu inte färdigVWlOOG  1lUUDSSRUWHQI|UHOLJJHU
kommer länsstyrelsen att fatta beslut om vilka
lämningar som är motiverade att ta vidare
till arkeologisk förundersökning. Arkeologisk
förundersökning av lämningarna vid tunnelmynningen i söder kommer sannolikt att
JHQRPI|UDVXQGHU

)RUQOlPQLQJ

.ODVV$
.ODVV%
.ODVV&

Figur 8.27

Karaktärsområdet Odlingslandskapet i söder.
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Figur 8.28 Flygbild över södra Varberg; norra Breared i förgrunden, Sörses lamellhus centralt i bild och norr om dem
Mariedals villaområden. Punkthusen till vänster i bild är Apelvikshöjd.

Figur 8.29



Flygbild över södra odlingslandskapet med Björs gård mitt i bilden.
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 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
1ROODOWHUQDWLYHWLQQHElUDWWGHWEH¿QWOLJD
VWDWLRQVRPUnGHWVDPWEH¿QWOLJMlUQYlJ¿QQV
kvar. Det nuvarande stationshuset och plattformarna behåller sin funktion vilket är viktigt
för läsbarheten. Järnvägsparken bevaras
intakt vilket är viktigt med tanke på de kulturhistoriska värdena. Dock innebär järnvägen
även en barriär som gör att tillgängligheten
mellan värdefulla kulturmiljöer fortsätter att
vara något begränsad.

För att bedöma det kulturhistoriska värdet
för varje delområde har följande bedömningsVNDODDQYlQWV
•

Litet värde - Kulturmiljöer, strukturer,
samband och objekt som på något sätt
är störda. Vanligt förekommande enskilt
objekt utanför ett sammanhang, vanligt
förekommande miljö som är fragmenterad
eller som bryter mot historiska sammanKDQJbYHQYDQOLJWI|UHNRPPDQGHNXOWXUODQGVNDSPHGI|UlQGUDGWRSRJUD¿

•

Måttligt värde - Kulturmiljöer, strukturer,
samband och objekt som är representativa för en viss epok/funktion och ingår
i ett sammanhang eller i en miljö med
kontinuitet, en enhetlig byggnadsmiljö
eller landskap som är representativ
för regionen, men som inte längre är
vanligt förekommande eller en miljö som
innehåller byggnader av kulturhistorisk/
arkitektonisk betydelse. Det kan även
vara ett vanligt kulturlandskap med något
I|UlQGUDGWRSRJUD¿

•

Högt värde - Kulturmiljöer, strukturer,
samband och objekt som är ett sällsynt
eller särskilt gott exempel på epoken/
funktionen och ingår i ett sammanhang
med höga kulturmiljövärden eller i en
miljö med lång kontinuitet. Det kan
vara en bebyggelsemiljö som är sällsynt
eller särskilt representativ för epoken/
funktionen och där bebyggelsestrukturen
är bevarad och där byggnaderna innehar
höga kulturhistoriska/arkitektoniska
värden eller ett ovanligt välbevarat eller
representativt historiskt kulturlandskap.

Inga fornlämningar påverkas, vilket i grunden
är positivt. Samtidigt innebär det att ingen ny
kunskap kan utvinnas eftersom det inte blir
aktuellt med arkeologiska undersökningar.
Nollalternativet innebär vidare inga risker för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse då den
inte påverkas av förändrade grundvattennivåer. Viss påverkan kan ske från den framtida
WUD¿NHQLQROODOWHUQDWLYHW
Sammantaget bedöms järnvägen och dess
EH¿QWOLJDPLOM|HULQQHElUDHWWYLVVWYlUGH
för kulturmiljön i Varberg, som bibehålls i
nollalternativet. Effekterna beräknas bli inga
eller små positiva eftersom de historiska
sambanden och strukturerna samt läsbarheten inte ändras. Nollalternativet bedöms
därmed innebära inga eller små positiva
konsekvenser.

 .RQVHNYHQVHUDYSODQI|UVODJHW
För att bedöma konsekvenser av planförslaget
har utgångspunkt tagits i bedömningsskalan
VRPYLVDVLNDSLWHO

 .XOWXUKLVWRULVNWYlUGH
Effekten bedöms utifrån varje delområdes
kulturhistoriska värde. I beskrivningen av
konsekvenser för varje karaktärsområde
¿QQVLQOHGQLQJVYLVHQVDPPDQIDWWDQGH
värdebedömning. Värdet har bedömts utifrån
områdesbeskrivningen vad gäller områdets
karaktäristik och kulturhistoriska innehåll i
form av utpekade objekt och miljöer samt den
områdeshistorik som redovisas i underlagsrapport för järnvägsplanen, Underlagsrapport
kulturmiljöinventeringar.

 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen. Se
lYHQVN\GGVnWJlUGHULNDSLWHOVibrationer,
NDSLWHOFörorenad markRFKNDSLWHO
Grundvatten.
Projektet kommer under byggtiden att
påverka grundvattennivåerna samt förorsaka
vibrationer. Förändrade grundvattennivåer
kan orsaka sättningar vilket kan ge upphov
till skador på byggnader. Det kan också röra
sig om problem som uppstår på längre sikt
då påverkan på grundkonstruktioner kan
vara en långsam process. Vibrationer under
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byggskedet i samband med sprängningar
och spontning med mer kan likaså medföra
skador i form av sättningar och sprickbildningar. Risken för sättningar och skador till
följd av sänkta grundvattennivåer och vibrationer hänger samman med lokala markförhållanden samt byggnaders grundläggning.
Generellt innebär lerjordar en större risk för
att skador ska uppstå. Markförhållandena
varierar lokalt inom de centrala delarna av
Varberg och i anslutning till järnvägskorridoren. När det gäller dessa förhållanden
kopplat till byggnader med kulturhistoriskt
värde föreligger generella risker då sådana
byggnader ofta är äldre (i Varberg rör det sig
RPE\JJQDGHUIUnQRFKWDO RFK
har en grundläggning som inte kan förväntas
klara av sättningar på samma sätt som
moderna konstruktioner. Frågan är också
avhängig bebyggelsens egenskaper i övrigt.
Nämnda byggnader kan i vissa fall förväntas
ha exteriörer och interiörer som har en större
känslighet för vibrationer och sättningar.
Det kan gälla putsarbeten, stuckaturer, fast
inredning och byggnadsanknuten konst med
ÀHUGHWDOMHU,YLONHQXWVWUlFNQLQJVnGDQD
exteriörer och interiörer förekommer för de
byggnader med kulturvärden som kan beröras
är inte generellt känt eller kartlagt.
För att säkerställa att risken för eventuella
skador på byggnader med kulturvärden
minimeras ska ovan nämnda faktorer bli
föremål för vidare analys.

 .RQVHNYHQVHU
2GOLQJVODQGVNDSHWLQRUU
Som helhet uppvisar landskapet stora likheter
med det landskap som funnits på platsen
sedan åtminstone medeltiden. Det hävdade
landskapet har en lång kontinuitet som
betesmark och utmark samt inägomark för
Lindhovs gård. Landskapet är representativt för det halländska kustlandskapet som
bland annat präglas av naturbetesmarker.
Upplevelsemässigt utgör området en del av
*HWWHU|QVQDWXUUHVHUYDW,QRPRPUnGHW¿QQV
förhistoriska lämningar i mindre omfattning samt lämningar från en stentäkt från
E|UMDQDYWDOHW'HWNXOWXUKLVWRULVND
YlUGHWlUNRSSODWWLOOGHOlPQLQJDUVRP¿QQV
LQRPRPUnGHWPHQIUDPI|UDOOWWLOOEH¿QWOLJ
markanvändning och den kontinuitet som
går att knyta till densamma. Värdet påverkas
LQHJDWLYULNWQLQJDYEH¿QWOLJEDQYDOORFK



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

begynnande igenväxning i områdets östra
delar. Sammantaget bedöms områdets värde
som måttligt.
Byggskede
Byggskedet förväntas inte påverka områdets
kulturmiljövärden och bedöms därmed inte
innebära några konsekvenser för kulturmiljön.
Driftskede
Den planerade bangården i östra delen av
RPUnGHWSnYHUNDUJHQRPDWWEH¿QWOLJEDQYDOO
utökas väsentligt och kommer att ta delar
av området i anspråk. Bullerskydd i form
av skärm eller annan anordning medför en
visuell påverkan som begränsar siktlinjer och
samband. Skärningen genom området medför
att stora delar av höjden med fornlämningen
9DUEHUJEHU|UV
Siktlinjer påverkas och kulturhistoriska
samband blir mindre tydliga vilket är negativt
för områdets kulturhistoriska värden. Ur
ett regionalt perspektiv utgör de strandnära betesmarkerna ett halländskt karaktärslandskap. Det kulturhistoriska värdet
inom området är till stor del förknippat
med upplevelsemässiga aspekter. Den
nuvarande banvallen utgör i förhållande till
den föreslagna ett mer begränsat inslag i
landskapet. Berörd fornlämning har mindre
betydelse för de upplevelsemässiga aspekterna
då den inte framträder markant i landskapet.
Lämningen kan framförallt knytas till ett
vetenskapligt värde som kan dokumenteras
i samband med arkeologisk undersökning.
Kontinuiteten vad gäller markanvändningen
upprätthålls framförallt genom att marken
hävdas.
Effekten av planförslaget blir ett indirekt
intrång i kulturmiljön, som medför att
samband samt upplevelsemässiga värden går
förlorade. Vetenskapliga värden påverkas dock
i mindre utsträckning. Den del av området
som idag utgörs av naturbetesmark kommer
KXYXGVDNOLJHQDWW¿QQDVNYDU(IIHNWHQ
bedöms därmed bli måttligt negativ. Den
negativa effekten kan minskas genom att
anordning för bullerskydd utformas på ett
diskret sätt och inlemmas på bästa möjliga
sätt i landskapet. Utifrån ovan bedöms
konsekvenserna av planförslaget bli måttligt
negativa.
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,QGXVWULRPUnGH±/DVVDEDFNDRFK
LQGXVWULKDPQHQ
Området är delvis byggt på utfyllnadsmark.
bOGUHLQGXVWULE\JJQDGHUKDUE\JJWVRP
för nya ändamål och andra har rivits. Nya
byggnader och verksamheter har tillkommit
fram till sen tid. Bebyggelsen inom området är
generellt inte välbevarad eller särdeles tidstypisk och representativ. Området i sin helhet
är ett industri- och verksamhetsområde av
vanligt förekommande slag, om än innehållande bebyggelse av lokalhistorisk betydelse.
Områdets kulturhistoriska värde bedöms
sammantaget som litet.
Byggskede
Byggskedet bedöms inte påverka områdets
kulturhistoriska värden vad gäller utpekade
objekt och miljöer och bedöms därmed inte
medföra någon negativ effekt. Sammantaget
bedöms byggskedet inte innebära några
konsekvenser för kulturmiljön inom området.
Driftskede
)RUQOlPQLQJHQ9DUEHUJEHU|UVDY
projektet. Arkeologisk förundersökning ska
utföras först inför och/eller i samband med
att arbetena påbörjas, företrädesvis utmed
sträckan från Garvaregatan i norr ned till
tunnelmynningen i söder (enligt länsstyrelsens bedömning). Generellt kan sägas att
fornlämningen och eventuella lämningar av
det medeltida Getakärr är förknippade med ett
vetenskapligt värde. Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att kartlägga
fornlämningen vad gäller bland annat omfattning och fyndinnehåll. Förundersökningen
kan sedan ligga till grund för en eventuell
slutgiltig undersökning och utgrävning som
på ett vetenskapligt sätt tar reda på fakta
om fornlämningen. Undersökningen bidrar
med kunskap om det medeltida Varberg. När
en fornlämning slutundersöks och tas bort
innebär det samtidigt att det arkeologiska
källmaterialet förloras för framtiden. Om
arkeologisk undersökning inte skulle vidtas
inom området skulle det innebära negativa
effekter med avseende på det vetenskapliga
värde som lämningen är förknippad med.
Eftersom lämningen inte är synlig ovan mark
inom det berörda området är den i visuell
mening av mindre betydelse för kulturmiljön.
8W|YHUIRUQOlPQLQJHQ9DUEHUJEHU|UV
inte utpekade objekt eller miljöer inom
området. Planförslaget medför därmed inga

eller små negativa effekter för kulturmiljön
under driftskedet. Driftskedet bedöms därmed
innebära inga eller små negativa konsekvenser
för kulturmiljön.

6WDWLRQVRPUnGHW
6WDWLRQVRPUnGHWXWJ|UVHGDQWDOHWHQ
viktig del av Varbergs innerstad. Järnvägsstationen med intilliggande park utgör ett gott
och representativt exempel på en välbevarad
järnvägsmiljö från den aktuella perioden.
Området ska också betraktas mot bakgrund av
förändringar i motsvarande stationsmiljöer i
andra städer utmed Västkustbanan. Anläggningen har över tid förändrats i relativt liten
utstäckning. Stationsbyggnad, parkmiljö,
bangård med perrongtak samt lokstallar med
mera utgör en helhetsmiljö som kontinuerligt har brukats enligt ursprunglig intention. Stationshuset och lokstallarna har som
byggnader höga kulturhistoriska värden. Det
kulturhistoriska värdet för området i sin
helhet bedöms som högt.
Byggskede
Stationshuset kan ta skada genom sättningar
orsakade av förändrade grundvattennivåer
samt genom de vibrationer som orsakas under
byggtiden. Byggnaden har ett högt objektsvärde och är av betydelse för helhetsmiljön
i området. De åtgärder som vidtas under
byggskedet för att möjliggöra byggnationen,
säkerställa framkomligheten inom området
med mera innebär en visuell påverkan på
området. Påverkan är dock tillfällig och det
bedöms som rimligt att betrakta områdets
kulturmiljövärden ur ett mer långsiktigt
perspektiv. Förutsatt att nödvändiga åtgärder
vidtas för stationsbyggnaden bedöms
byggskedet innebära ingen eller en liten
QHJDWLYHIIHNW8QGHUE\JJVNHGHW¿QQVULVN
DWWEH¿QWOLJDWUlGNDQWDVNDGDDYVFKDNWningarbeten och sänkta grundvattennivåer.
Byggskedet bedöms sammantaget medföra
inga eller små negativa konsekvenser för
kulturmiljön.
Driftskede
3ODQI|UVODJHWLQQHElUDWWEH¿QWOLJEDQJnUG
med spår, perronger och skärmtak rivs och
stationsbyggnaden kommer att förlora sin
nuvarande funktion. Lokstallarna i norra
delen av området rivs. I den nuvarande
Järnvägsparken söder om stationsbyggnaden
tar servicetunnelns nedgång en stor del av
parken i anspråk.
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Stationsområdet ingår delvis i riksintresseområdet Varberg och området är i sin helhet
förknippat med höga kulturhistoriska värden.
En viss del av värdet är knutet till att stationen
och bangården används för sitt ändamål. När
väsentliga delar av områdets värdebärande
element försvinner påverkas värdet negativt.
Läsbarheten och förståelsen för miljön
minskar då stationsbyggnaden inte längre
EH¿QQHUVLJLHWWVDPPDQKDQJ-lUQYlJHQKDU
en väsentlig roll i stadens historia och den
nuvarande stationsmiljön präglar innerstaden.
En särskilt värdefull byggnad i form av lokstallarna försvinner. Järnvägsparken strax söder
om stationen har tillsammans med intilliggande Engelska parken samt Societetsparken
en betydelse för stadskärnan. Parkerna utgör
ett grönt stråk mellan Varbergs fästning med
omgivande bad- och rekreationsmiljöer samt
innerstaden. Parkerna är högst väsentliga
i denna miljö. Järnvägsparken kommer att
decimeras vilket ytterligare bidrar till en
negativ påverkan på områdets värde. Parken
utgör i kulturhistoriskt hänseende en del av
stationsområdet och dess upplevelsevärden
har betydelse för Varbergs stadskärna. Dess
karaktär som järnvägspark anlagd utifrån
tidens ideal kommer att gå förlorad. Parkens
QXYDUDQGHYlUGHlUNQXWHWWLOOEH¿QWOLJD
anlagda strukturer i form av bland annat
planterade träd och slingrande gångväg. Dessa
strukturer kan förväntas gå helt förlorade
genom att servicetunneln anläggs. Genom att
återskapa delar av parken eller om det skulle
vara möjligt att utöka parkområdet inom
angränsade ytor kan den negativa effekten
minskas. Ur ett riksintresseperspektiv bör
stationsområdet betraktas som en del av
Varbergs innerstad och en del av riksintresseanspråket.
Stationsområdet tangerar fornlämningen
9DUEHUJ'HWlURNODUWKXUXYLGDIRUQOlPQLQJHQEHU|UVDYSURMHNWHWGnGHW¿QQVRVlNHUheter vad gäller lämningens utbredningsområde. Länsstyrelsen kommer att fatta beslut
om eventuell förundersökning av lämningen.
Lämningen är förknippad med ett vetenskapligt värde.
Stationsområdet har i sig ett högt kulturhistoriskt värde, men bör också betraktas som
en väsentlig del av innerstaden samt en del
av riksintresseanspråket. Effekten av planförslaget i driftskedet blir måttligt till mycket
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negativ eftersom det innebär både direkta och
indirekta intrång i kulturmiljöns värdekärna
och medför att samband och strukturer bryts
eller fragmenteras. Miljöns upplevelsemässiga
och pedagogiska värden går delvis förlorade.
Till viss del kan den negativa effekten minskas
om järnvägsparkens funktion återskapas.
Sammantaget bedöms därmed driftskedet
innebära måttligt till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön i stationsområdet.

&HQWUDOD9DUEHUJ
6WDGVSODQHQIUnQWDOHWXWJ|UUDPHQ
I|UGDJHQVLQQHUVWDGLQRPYLONHQGHW¿QQV
välbevarad och småskalig trähusbebyggelse
IUnQRFKWDO'lUXW|YHU¿QQVPHU
storskalig och representativ stenhusbebygJHOVHIUnQRFKWDOGlUHWWVW|UUH
antal byggnader är förknippade med höga
kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
Den nämnda bebyggelsen avspeglar stadens
historia och framväxt som handels- och
industristad. Bebyggelsen i centrala Varberg
präglas också av förändringar som i vissa fall
LQWHWDJLWXWJnQJVSXQNWLEH¿QWOLJDYlUGHQ
Sammantaget bedöms det kulturhistoriska
värdet som högt.
Byggskede
De åtgärder som vidtas under byggskedet
för att möjliggöra byggnationen, säkerställa
framkomligheten inom området med mera
innebär en visuell påverkan på området.
Påverkan är dock tillfällig och det bedöms
som rimligt att betrakta områdets kulturmiljövärden ur ett mer långsiktigt perspektiv.
Projektet kommer under byggtiden att påverka
grundvattennivåerna samt förorsaka vibrationer vilket innebär risker för byggnader med
kulturhistoriskt värde. Förutsatt att nämnda
problematik hanteras enligt de beskrivna
inarbetade skyddsåtgärderna, bedöms
effekten under byggskedet som liten. Konsekvensen för kulturmiljön under byggskedet
bedöms därmed sammantaget som liten.
Driftskede
'HQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQI|UVYLQQHUYLONHW
har en betydelse för kulturmiljön, om än i
begränsad omfattning. Järnvägens miljöer i
VWDGHQKDUÀHUDNXOWXUPLOM|YlUGHQPHQGHVVD
bedöms framförallt knutna till stationsområdet. En fråga som är väsentlig i förhållande
till kulturmiljövärdena är dock hur frilagd
yta kommer att användas och hur eventuell
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tillkommande bebyggelse anpassas till
EH¿QWOLJPLOM|gYHUODJEHK|YHUWLOONRPPDQGH
bebyggelse ta utgångspunkt och anpassas till
EH¿QWOLJEHE\JJHOVHVWUXNWXURFKEH¿QWOLJD
kulturmiljövärden. När järnvägen och dess
barriäreffekt försvinner ökar också tillgängligheten till och mellan Varbergs framträdande
kulturmiljöer.
Den problematik som omnämns under
byggskedet vad gäller sänkta grundvattennivåer gäller också under driftskedet då det
också föreligger en mer långsiktig risk för
sättningsskador på värdefull bebyggelse.
)ULODJGD\WRUGlUEH¿QWOLJMlUQYlJI|UVYLQQHU
behöver tas i anspråk på ett sätt som tar
hänsyn till kulturmiljön. Vidare behöver
eventuella långsiktiga effekter av sänkta
grundvattennivåer hanteras enligt vad som
beskrivs under inarbetade skyddsåtgärder.
Under förutsättning att detta sker bedöms
åtgärderna medföra ingen eller små negativa
effekter på områdets värden. Konsekvenserna
för kulturmiljön bedöms utifrån ovan som
ingen eller små negativa.

)lVWQLQJVRPUnGHW
Fästningen är en omistlig symbolbyggnad för
Varberg, förknippad med mycket höga kulturhistoriska värden knutna till fästningen som
försvarsanläggning med rötter i medeltiden.
Miljön runt fästningen avspeglar Varbergs
EHW\GHOVHVRPEDGRFKNXURUW'HW¿QQV
ÀHUDPHUHOOHUPLQGUHXQLNDRFKYlOEHYDrade byggnader med höga kulturhistoriska
värden. Bad- och kurortsmiljön har sina rötter
LWDOHWRFKXWJ|UHWWVDPPDQKDQJVRP
mycket påtagligt är väsentligt för Varberg som
bad- och semesterort. Det kulturhistoriska
värdet bedöms sammantaget som högt.
Byggskede
Byggskedet bedöms inte påverka områdets
kulturhistoriska värden vad gäller utpekade
objekt och miljöer. Sammantaget bedöms
därför byggskedet inte innebära några konsekvenser för kulturmiljön inom området.
Driftskede
Planförslaget har ingen direkt påverkan på
området under driftskedet. Indirekt kommer
fästningsområdet i förlängningen att vinna
på ökad tillgänglighet i förhållande till innerstaden. Effekterna bedöms därför som måttligt

positiva. Konsekvensen för kulturmiljön blir
därmed måttligt positiv.

.XVWHQ
Området innehåller enskilda byggnader
och lämningar av kulturhistoriskt värde.
Området i sin helhet uppvisar bebyggelsemiljöer som avspeglar Varbergs utveckling som
badort framförallt genom fritidshusbebyggelsen, vilken har förändrats gradvis över
tid. Området i sin helhet bedöms ha ett litet
kulturhistoriskt värde.
Byggskede
Byggskedet bedöms inte påverka områdets
kulturhistoriska värden vad gäller utpekade
objekt och miljöer. Byggskedet bedöms
därmed inte heller medföra någon negativ
effekt. Sammantaget bedöms därför
byggskedet inte innebära några konsekvenser
för kulturmiljön inom området.
Driftskede
'HQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQI|UVYLQQHUYLONHWKDU
HQEHW\GHOVHI|UEH¿QWOLJNXOWXUPLOM|RPlQ
i begränsad omfattning. Järnvägens miljöer
i staden har ett kulturmiljövärde men detta
bedöms framförallt knutet till stationsområdet. En fråga som är väsentlig i förhållande
till kulturmiljövärdena är dock hur frilagd
yta kommer att användas och hur eventuell
tillkommande bebyggelse anpassas till
EH¿QWOLJPLOM|gYHUODJEHK|YHUWLOONRPPDQGH
bebyggelse ta utgångspunkt och anpassas till
EH¿QWOLJEHE\JJHOVHVWUXNWXURFKEH¿QWOLJD
kulturmiljövärden. När järnvägen försvinner
ökar också tillgängligheten vilket inom det
aktuella området dock bedöms ha mindre
betydelse ur kulturmiljösynpunkt.
I övrigt bedöms områdets utpekade objekt
och miljöer inte påverkas under driftskedet.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för
kulturmiljön bli inga eller små negativa.

$SHOYLNHQVNXURUW
Miljön avspeglar en välbevarad större sanatoriemiljö som utgör ett viktigt exempel för
svensk sjukhushistoria. Bebyggelsen är huvudVDNOLJHQXSSI|UGXQGHULNODVVLFHrande stil och är förknippad med höga värden.
Nya byggnader har uppförts inom området
VRPKDUDQSDVVDWVYlOWLOORPUnGHWVEH¿QWliga värden. Sammantaget bedöms områdets
kulturhistoriska värde som högt.
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Byggskede
Byggskedet bedöms inte påverka områdets
kulturhistoriska värden vad gäller utpekade
objekt och miljöer. Byggskedet bedöms
därmed inte heller medför någon negativ
effekt på dessa värden. Sammantaget bedöms
därför byggskedet inte innebära några
negativa konsekvenser för kulturmiljön inom
området.
Driftskede
'HQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQVRPSDVVHUDUVWUD[
söder om området försvinner vilket har en
betydelse för kulturmiljön, om än i begränsad
omfattning. Järnvägens miljöer i staden
har ett kulturmiljövärde men detta bedöms
framförallt knutet till stationsområdet. En
fråga som är väsentlig i förhållande till kulturmiljövärdena är dock hur frilagd yta kommer
att användas och hur eventuell tillkomPDQGHEHE\JJHOVHDQSDVVDVWLOOEH¿QWOLJPLOM|
Överlag behöver tillkommande bebyggelse
WDXWJnQJVSXQNWRFKDQSDVVDVWLOOEH¿QWOLJ
EHE\JJHOVHVWUXNWXURFKEH¿QWOLJDNXOWXUPLOM|värden.
I övrigt bedöms områdets utpekade objekt
och miljöer inte påverkas i något avseende
under driftskedet. Åtgärderna bedöms därmed
medföra ingen eller små negativa effekter för
områdets värden. Konsekvenserna för kulturmiljön blir därmed inga eller små negativa.

6|GUD9DUEHUJ
Området innehåller objekt och miljöer som i
viss utsträckning är förknippade med kulturhistoriska värden. Områdets storlek och högst
varierande karaktär vad gäller bebyggelse gör
att ingen enhetlig värdebedömning är möjlig
eller meningsfull.
Byggskede
Byggskedet bedöms inte påverka områdets
kulturhistoriska värden vad gäller utpekade
objekt och miljöer. Byggskedet bedöms
därmed inte heller medför någon negativ
effekt på dessa värden. Sammantaget bedöms
därför byggskedet inte innebära några
negativa konsekvenser för kulturmiljön inom
området.
Driftskede
Driftskedet bedöms inte påverka områdets
kulturhistoriska värden vad gäller utpekade
objekt och miljöer. Det bedöms därmed inte
heller medföra någon negativ effekt på dessa
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värden. Sammantaget bedöms därför driftsskedet inte innebära några negativa konsekvenser för kulturmiljön inom området.

2GOLQJVODQGVNDSHWLV|GHU
Storskaligt och relativt sent uppodlad
jordbruksmark med litet landskapshistoULVNWLQQHKnOO,QRPRPUnGHW¿QQVLQVODJ
av fornlämningar. Sammantaget bedöms
området ha ett litet kulturhistoriskt värde,
med reservation för den i nuläget oklara
fornlämningsbilden.
Byggskede
I samband med sökschaktning som genomförts inom ramen för arkeologisk utredning
steg 2 har arkeologiska lämningar kunnat
påvisas inom området. Lämningarna kommer
att påverkas av projektet. Länsstyrelsen
kommer att besluta om vilka lämningar som
ska bli föremål för arkeologisk förundersökning. Inom delområdet ska ytor tas i anspråk
som på olika sätt kommer att användas under
byggskedet för lagring av massor, material,
etablering med mer. Nämnda ytor berör
inga kända och i FMIS registrerade fornlämningar. Samtliga ytor som tas i anspråk under
byggskedet behöver dock vara föremål för
samråd med länsstyrelsen angående behovet
av eventuell kompletterad arkeologisk utredning.
Under förutsättning att ytor som tas i anspråk
under byggskedet hanteras inom ramen för
den arkeologiska processen bedöms effekten
för områdets kulturmiljövärden som inga eller
små negativa. Åtgärderna bedöms därmed
medföra inga eller små negativa konsekvenser
för kulturmiljön.
Driftskede
-lUQYlJHQVEDUULlUHIIHNWÀ\WWDVIUnQHQ
plats till en annan. Det landskapshistoriska
värdet inom området är begränsat. Området
påverkas visuellt av den nya järnvägens
sträckning vilket för kulturmiljön har mindre
betydelse med tanke bland annat på ett litet
landskapshistoriskt innehåll.
De fornlämningar som framkommit under
steg 2-utredningen kommer att förundersökas
utifrån länsstyrelsens vidare ställningstaganden. Förundersökningen kan sedan ligga
till grund för en eventuell slutgiltig undersökning och utgrävning som på ett vetenskapligt
sätt tar reda på fakta om fornlämningarna,
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vilket kan bidra med väsentlig kunskap om
förhistorien. När en fornlämning slutundersöks och tas bort innebär det samtidigt att
det arkeologiska källmaterialet förloras för
framtiden. Om arkeologisk undersökning
inte skulle vidtas inom området skulle det
innebära negativa effekter med avseende
på det vetenskapliga värde som lämningarna är förknippade med. Eftersom berörda
lämningar inte är synliga ovan mark inom
området är de i visuell mening av mindre
betydelse för kulturmiljön.
Sammantaget bedöms effekterna på områdets
kulturmijövärden som ingen eller små
negativa. Åtgärderna bedöms därmed medföra
inga eller små negativa konsekvenser för
kulturmiljön.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ±
NXOWXUPLOM|
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på Järnvägsparken. Stationsbyggnaden
förlorar vidare sitt sammanhang då bangård
och perronger med mera försvinner. Här
bedöms förslaget innebära måttligt till stora
negativa konsekvenser. För centrala Varberg
kan sänkta grundvattennivåer på längre sikt
medföra negativa effekter för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.
När det gäller odlingslandskapet i norr medför
projektet måttligt negativa konsekvenser,
framförallt i form av en visuell påverkan på
det hävdade kulturlandskapet. För fästningsområdet bedöms konsekvenserna som måttligt
positiva. I övrigt bedöms konsekvenserna
som inga eller små negativa. Sammantaget
innebär förslaget vissa positiva konsekvenser
för fästningsområdet. De negativa konsekvenserna som främst rör stationsområdet samt i
viss utsträckning odlingslandskapet i norr blir
dock tongivande för förslaget i sin helhet.

 %\JJVNHGHW
'HW¿QQVULVNHUNQXWQDWLOOGHYLEUDWLRQHUVRP
uppstår under byggtiden samt till förändrade
grundvattennivåer i relation till den kulturhisWRULVNWYlUGHIXOODEHE\JJHOVHVRP¿QQVLQRP
stationsområdet och centrala Varberg. Dessa
kommer att bli föremål för vidare analys och
hanteras inom ramen för kontrollprogram för
grundvatten och vibrationer. Vidare kommer
åtgärder vidtas för stationsbyggnaden. Med
dessa förutsättningar bedöms effekterna för
kulturmiljövärdena sammantaget att bli små
negativa vad gäller dessa aspekter. Under
byggskedet kommer ytor tas i anspråk inom
odlingslandskapet i söder för lagring, uppställning och etablering. Förutsatt att detta
hanteras inom ramen för den arkeologiska
processen bedöms effekten som liten/ingen.
Byggskedet förväntas i övrigt inte innebära
några negativa effekter för kulturmiljövärden annat än temporära visuella effekter.
Sammantaget bedöms byggskedet medföra
inga eller små negativa konsekvenser för
kulturmiljön.

 'ULIWVNHGHW
Staden kommer att förlora ett kulturhistoULVNWLQVODJGnGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQWDV
bort. Det har störst negativa konsekvenser för
stationsområdet som är förknippat med höga
kulturhistoriska värden och utgör en del av
ULNVLQWUHVVHDQVSUnNHW%H¿QWOLJVWDWLRQVPLOM|
decimeras bland annat genom servicetunneln som innebär en omfattande påverkan
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Tabell 8.2
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Bedömning av konsekvenser för kulturmiljö i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

2GOLQJVODQGVNDSHWLQRUU

0nWWOLJW

,QJDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QGXVWULRPUnGH/DVVDEDFND

/LWHW

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6WDWLRQVRPUnGHW

+|JW

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

&HQWUDOD9DUEHUJ

+|JW

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

)lVWQLQJVRPUnGHW

+|JW

,QJDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

.XVWHQ

/LWHW

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

$SHOYLNHQVNXURUW

+|JW

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

/LWHW

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

IQJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQV

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GUD9DUEHUJ
2GOLQJVODQGVNDSHWLV|GHU
6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
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 1DWXUPLOM|
'HWWDNDSLWHOEHKDQGODUPLOM|LQWUHVVHWELRORJLVNPnQJIDOG%HJUHSSHWNDQI|UHQNODW
EHVNULYDVVRPPnQJIDOGLQRPDUWHUPHOODQDUWHURFKDYHNRV\VWHP0HGQDWXUYlUGH
DYVHVLGHQKlU0.%QSRVLWLYEHW\GHOVHI|UELRORJLVNPnQJIDOG

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
Sverige har skrivit under konventionen om
biologisk mångfald där vi förbinder oss
att vårda och klokt nyttja våra ekologiska
resurser så att de inte försvinner och vi även i
fortsättningen kan bruka naturen på olika sätt.
Konventionen har införlivats i det svenska
miljöarbetet bland annat genom de nationella miljökvalitetsmålen som anger att ”Den
nuvarande biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas.”
Ramarna anges i miljöbalken, miljökvalitetsmålen, samt i regeringens naturvårdsskrivelse
IUnQ,NDSLWOHWPLOM|EDONHQDQJHV
bland annat att miljöbalken ska tillämpas så
att värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas
samt att den biologiska mångfalden bevaras.
I bedömningen av konsekvenser i detta kapitel
används den bedömningsskala som visas i
faktarutan nedan. Utgående från etablerad
ekologisk teori har också effekter på naturvärden analyserats utifrån de fyra typerna
biotopförlust, biotopförsämring, biotopfragmentering och biotopisolering. Dessa förklaras
i faktarutan Effekttyper på nästa sida.

.RQYHQWLRQHQRPELRORJLVNPnQJIDOGRFK
kapitlet miljöbalken är generella utgångspunkter för varför man måste ta hänsyn
till biologisk mångfald. De nämns i detta
LQOHGDQGHNDSLWHOPHQWDVLQWHXSSVSHFL¿NW
senare i texten.

 )|UXWVlWWQLQJDUI|UELRORJLVN
PnQJIDOG
För att kunna utveckla ett hållbart samhälle
med bibehållen eller förstärkt biologisk
PnQJIDOGlUGHWQ|GYlQGLJWDWWLGHQWL¿HUD
förutsättningarna för biologisk mångfald. I
GHÀHVWDIDOOKDQGODUGHWRPDWWLGHQWL¿HUD
biotoper, livsmiljöer eller arter men det kan
RFNVnKDQGODRPDWWLGHQWL¿HUDODQGVNDS
funktioner och samband.

8QGHUODJ
I samband med detta projekt har tidigare
dokumentation som berör biologisk mångfald
studerats. Denna genomgång har innefattat
följande.
•

Underlag avseende skyddade områden,
exempelvis riksintressen, naturreservat,
Natura 2000 (Länsstyrelsen, Naturvårdsverket).

•

Våtmarksinventering, ängs och hagmarksinventering (Länsstyrelsen).

%('g01,1*66.$/$1$7850,/-g
Stora negativa konsekvenser2PIDWWDQGHQHJDWLYSnYHUNDQSnODQGVNDSHNRORJLVNDVDPEDQG
IXQNWLRQHUDUWHUHOOHUELRWRSHU'HWLQQHElUWLOOH[HPSHOHWWGLUHNWLQWUnQJLVWRUDDUHDOHUHOOHULELRWRSHUV
YlUGHNlUQRUXWURWQLQJDYDUWSRSXODWLRQHUHOOHUDWWHNRORJLVNDI|UXWVlWWQLQJDUI|UVlPUDVDYVHYlUW
Måttligt negativa konsekvenser%HW\GHOVHIXOOPHQLQWHRPIDWWDQGHQHJDWLYSnYHUNDQSnODQGVNDS
HNRORJLVNDVDPEDQGIXQNWLRQHUDUWHUHOOHUELRWRSHU'HWLQQHElUWLOOH[HPSHOHWWGLUHNWLQWUnQJLELRWRSHUL
EHW\GHOVHIXOORPIDWWQLQJQHJDWLYSnYHUNDQSnDUWSRSXODWLRQHUHOOHUDWWHNRORJLVNDI|UXWVlWWQLQJDU
I|UVlPUDV
Liten eller ingen konsekvens2EHW\GOLJSnYHUNDQSnODQGVNDSHNRORJLVNDVDPEDQGIXQNWLRQHUSRSXODWLRQHUDYDUWHUHOOHUELRWRSHU
Måttligt positiva konsekvenser%HW\GHOVHIXOOPHQLQWHRPIDWWDQGHSRVLWLYSnYHUNDQSnODQGVNDS
HNRORJLVNDVDPEDQGIXQNWLRQHUDUWHUHOOHUELRWRSHU'HWLQQHElUWLOOH[HPSHOHQ|NDGDUHDODYELRWRSHU
SRVLWLYSnYHUNDQSnDUWSRSXODWLRQHUHOOHUDWWHNRORJLVNDI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UElWWUDV
Stora positiva konsekvenser2PIDWWDQGHSRVLWLYSnYHUNDQSnODQGVNDSHNRORJLVNDVDPEDQGIXQNWLRQHU
DUWHUHOOHUELRWRSHU'HWLQQHElUWLOOH[HPSHOHQDYVHYlUW|NDGDUHDODYELRWRSHUVWRUSRVLWLYSnYHUNDQSn
DUWSRSXODWLRQHUHOOHUDWWHNRORJLVNDI|UXWVlWWQLQJDUI|UElWWUDVDYVHYlUW
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•

9,66±9DWWHQLQIRUPDWLRQVV\VWHP6YHULJH
(Havs- och vattenmyndigheten och
länsstyrelserna).

•

1DWXUFHQWUXP%LRORJLVNLQYHQWHring av våtmarker. Fördjupning avseende
groddjur.

•

Arter i Artportalen (Artdatabanken).

•

•

Nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar,
naturvårdsavtal och biotopskyddsområden
(Skogsstyrelsen).

(QYLUR3ODQQLQJ%LRWRSNDUWHULQJ
RFKHO¿VNHI\UDYDWWHQGUDJL9DUEHUJ

•

1DWXUFHQWUXP.RPSOHWWHUDQGH
fågelinventeringar. Varberg dubbelsspårsutbyggnad.

•

1DWXUFHQWUXP%LRORJLVNLQYHQWHring av våtmarker. Fördjupning avseende
groddjur. Komplettering.

•

1DWXUFHQWUXP,QYHQWHULQJDY
ÀDGGHUP|VVLORNVWDOODUQD

•

)DXQLVWLFD1DWXUYlUGHVNODVVQLQJ
och inventering på Varbergs järnvägsstation och linjen Varberg Hamra.

•

7\UpQV1DWXUPLOM|LQYHQWHULQJ
upplag Varbergstunneln.

•

7\UpQV%DUULlUVWXGLH9DUEHUJVWXQneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra.

•

7\UpQV.DUWOlJJQLQJDYJHQHUHOOD
biotopskydd. Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra.

•

1DWXUFHQWUXP.RPSOHWWHUDQGH
QDWXUPLOM|LQYHQWHULQJDUYnUHQ

•
•

789$bQJVRFKEHWHVPDUNVLQYHQWHULQJ
(Jordbruksverket).
Kommunalt naturvårdsprogram (Varbergs
kommun).

+XYXGGHOHQDYXQGHUODJHQYLVDVL¿JXU
För att få ett aktuellt detaljerat underlag
avseende biologisk mångfald, i och i
anslutning till tillåtlighetskorridoren, har
7UD¿NYHUNHWGHVVXWRPOnWLWJHQRPI|UDQ\D
LQYHQWHULQJDUXQGHURFK1HGDQstående inventeringar har genomförts och
sammanställts i två underlagsrapporter
(Naturmiljöinventeringar och naturvärden
inom projekt Varbergstunneln 2013 samt
Kompletterande naturmiljöinventeringar
under 2014).8QGHUKDU\WWHUOLJDUH
inventeringar gjorts.
•

1DWXUFHQWUXP)nJHOLQYHQWHULQJDU
Projekt Varbergstunneln Halland

•

1DWXUFHQWUXP1DWXUYlUGHVLQYHQWHring, Projekt Varbergstunneln, Halland.
())(.77<3(5
%LRWRSI|UOXVW
8SSVWnURIWDVWJHQRPGLUHNWSnYHUNDQDYDWWPDQWDUPDUNLDQVSUnN%LRWRSI|UOXVWEHG|PVJHQHUHOOWYDUD
GHQPHVWDOOYDUOLJDHIIHNWHQ'HWLQQHElUDWWHQELRWRSJnUI|UORUDGRFKGHVVHNRORJLVNDIXQNWLRQHU
XSSK|U)|UYlQWDGELRWRSI|UOXVWNDQPlWDVJHQRPDWWI|UXWVlJDGHQDUHDOVRPULVNHUDUJnI|UORUDG
%LRWRSI|UVlPULQJ
8SSVWnUJHQRPVW|UQLQJDUHOOHUROLNDW\SHUDYSnYHUNDQGRFNXWDQDWWELRWRSHQKHOWJnUI|UORUDG'HWNDQ
YDUDH[HPSHOYLVEXOOHUVW|UQLQJXWVOlSSDYI|URUHQDQGHlPQHQRFKI|UlQGUDGHJUXQGYDWWHQI|UKnOODQGHQ
'HWNDQRFNVnKDQGODRPDWWHWWRPUnGHLQWHInUlQGDPnOVHQOLJVN|WVHOYLONHWOHGHUWLOOHQVXFFHVVLY
GHJHQHUDWLRQ%LRWRSI|UVlPULQJNDQI|UXWVlJDVJHQRPROLNDHNRORJLVNDUHVRQHPDQJVDPWNXQVNDSRP
YLONDI|UXWVlWWQLQJDUVRPlUVlUVNLOWYLNWLJDLQRPUHVSHNWLYHELRWRS%LRWRSI|UVlPULQJlUVYnUDUHDWW
I|UXWVlJDRFKPlWDlQGLUHNWELRWRSI|UOXVW%LRWRSI|UVlPULQJNDQEnGHYDUDP\FNHWDOOYDUOLJRFKDY
PLQGUHEHW\GHOVH
%LRWRSIUDJPHQWHULQJRFKELRWRSLVROHULQJ
8SSVWnUJHQRPDWWHQELRWRSHOOHUHWWODQGVNDSVDUURQGHULQJlQGUDVWLOOH[HPSHOJHQRPDWWYlJDUGHODU
ODQGVNDSHWLPLQGUHVDPPDQKlQJDQGHIUDJPHQW)UDJPHQWHULQJRFKELRWRSI|UOXVWHUNDQLVLQWXUOHGDWLOO
ELRWRSLVROHULQJ'HWI|UVlPUDUP|MOLJKHWHUI|URUJDQLVPHUDWWU|UDVLJVSULGDVHOOHUXWE\WDJHQHU1lU
ELRWRSHULVROHUDVLPLQGUHIUDJPHQWVRPEOLUnWVNLOGDIUnQYDUDQGUDPLQVNDURIWDVWGHUDVP|MOLJKHWWLOODWW
K\VDOnQJVLNWLJWOLYVNUDIWLJDSRSXODWLRQHUDYDUWHU
)UDJPHQWHULQJNDQlYHQEHWUDNWDVSnHQK|JUHODQGVNDSVQLYn±DOOWVnLQWHGLUHNWNRSSODWWLOOHQVNLOGD
ELRWRSHUHOOHURUJDQLVPHU)UDJPHQWHULQJRFKLVROHULQJNDQJHEnGHVWRUDRFKVPnHIIHNWHU'HWlURIWDVW
VYnUWDWWLGHWHQVNLOGDIDOOHWGLUHNWI|UXWVlJDHOOHUPlWDIUDJPHQWHULQJHQVRFKLVROHULQJHQVHIIHNWHU
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Figur 9.1
Tidigare inventeringar och underlag. På kartan visas inte underlag i form av riksintresseområden, naturreVHUYDW1DWXUDRPUnGHQRFK5DPVDURPUnGHQ'HVVDUHGRYLVDVLNDSLWHOPHGWLOOK|UDQGH¿JXU
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Figur 9.2
Inventeringar inom ramen för projektet. Inventeringarna genomfördes under 2013 och 2014. I den infällda
rutan i det övre högra hörnet visas en upplagsyta som ligger cirka 2 kilometer längre söderut längs Västkustbanans
sträckning. Under 2015 genomfördes kompletterande inventering av järnvägsparken, Påskbergsskogen och en märgelgrav vid Jonstaka.
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Vilka områden inventeringarna omfattar
IUDPJnUDY¿JXU

0HWRGHU
Inventeringar har bland annat genomförts
HQOLJW6YHQVNVWDQGDUGVIW66 6,6 
Metod för naturvärdesinventering (NVI)
YDUVV\IWHlUDWWVlNHUWLGHQWL¿HUDDYJUlQVD
RFKGRNXPHQWHUDJHRJUD¿VNDRPUnGHQDY
betydelse för biologisk mångfald. Fördjupade
artinventeringar har ingått för att kunna hitta
arter av särskild betydelse. För beskrivning av
inventeringar och använda metoder i övrigt
hänvisas till respektive underlagsrapport.
Naturvärdesklassningen presenteras i avsnitt
9.2.3. För de områden som inte inventerats
har information hämtats ur underlagsmateULDOHWVH¿JXU

•

6WUDQGVN\GGHQOLJWNDSLWOHW
miljöbalken

•

Särskilt skyddade områden enligt 7
NDSLWOHW±PLOM|EDONHQ 1DWXUD
2000)

•

6N\GGDYYDWWHQRPUnGHQHQOLJWNDSLWOHW
miljöbalken

Riksintresse enligt 4 kapitlet 4§ miljöbalken
UHGRYLVDVLNDSLWHOFriluftsliv och rekreation.

$UWVN\GGVI|URUGQLQJHQ
•

Fridlysning enligt 4 § och 6 § artskyddsförordningen.

•

)ULGO\VQLQJHQOLJWDUWVN\GGVI|URUGningen.

 /DJVWLIWQLQJHOOHUNRQYHQWLRQHU

1DWXUD

Här nedan redovisas lagstiftning eller internationella konventioner och direktiv som är av
betydelse för biologisk mångfald inom detta
projekt.

•

Särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(*DYGHQQRYHPEHU
om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet)

0LOM|EDONHQPHGÀHU

•

Särskilda bevarandeområden enligt rådets
GLUHNWLY((*DYGHQPDM
om bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter (art- och habitatdirektivet)

•

Berörs även av 4 och 7 kapitlet i miljöbalken (se ovan).

•

gYHUJULSDQGHEHVWlPPHOVHUHQOLJW
NDSLWOHWPLOM|EDONHQ

•

Mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga ur ekologisk synvinkel enligt 3
kapitlet 6 § miljöbalken

•

Riksintresse enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken

•

Riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken

•

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet
miljöbalken och 4 kapitlet vattenförvaltningsförordningen

•

1DWXUUHVHUYDWHQOLJWNDSLWOHW±
miljöbalken

•

%LRWRSVN\GGVRPUnGHHQOLJWNDSLWOHW
PLOM|EDONHQRFKI|URUGQLQJHQ  
om områdesskydd

gYULJDLQWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHU
•

.RQYHQWLRQHQRPELRORJLVNPnQJIDOG
(Convention on Biological Diversity, CBD).

•

Konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö
I|UYnWPDUNVInJODU6g 5DPVDUkonventionen).
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 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
I detta avsnitt presenteras de förutsättningar
för biologisk mångfald som är relevanta i
projektet. Redovisningen börjar med en
beskrivning av värdefulla större landskap och
områden. Sedan beskrivs landbiotoper och
vattendrag som berörs av projektet. Slutligen
presenteras skyddade arter, rödlistade arter
och vilt.

 5LNVLQWUHVVH
.ORVWHUIMRUGHQ*HWWHU|Q
.XQVNDSVXQGHUODJ
Hela detta område har inte omfattats av
några inventeringar inom ramen för projektet.
%H¿QWOLJDXQGHUODJKDUEHG|PWVYDUDWLOOUlFNliga. Begränsade delar har dock omfattats av
inventeringar eller analyser vilket framgår av
¿JXU5HVXOWDWHWDYGHVVDLQYHQWHULQJDU
IUDPJnUEODQGDQQDWDY¿JXUHUQDRFK
9.7. Beskrivningarna nedan har hämtats från
Länsstyrelsen Halland 2000-02-07, meddeODQGHOmråden av riksintresse för
naturvård i Hallands län (registerblad).

1DWXUYlUGHVEHG|PQLQJ
Enligt de bedömningsgrunder som redovisas
L6YHQVNVWDQGDUGVIW66NDQ.ORVWHUfjorden-Getterön betraktas som ett landskapsREMHNWGHWYLOOVlJDHWWJHRJUD¿VNWRPUnGH
med naturvärde av landskapsekologisk
karaktär. Områdets värde bedöms som högt
eftersom det har en mycket viktig funktion
som kustnära kulturlandskap och en stor
positiv betydelse genom sitt rika växt- och
djurliv, samt ingående naturtyper.

%HVNULYQLQJ
Klosterfjorden-Getterön är ett landskap
bestående av varierad skärgårdskust med öar,
utskjutande uddar och grunda vikar. Balgö är
den enda större ön.
I värdeomdömet för riksintresseområdet
står följande att läsa i länsstyrelsens regisWHUEODG´,RPUnGHW¿QQVHWWYlOEHYDUDWRFK
varierat, öppet kulturlandskap av stort värde.
Representativa naturbetesmarker utgörs av
havsstrandäng, ljunghed, buskrik utmark,
annan öppen utmark, öppen hagmark och
annan träd- och buskbärande hage. Här
nWHU¿QQVGHOYLVDUWRFKLQGLYLGULNDYl[WVDP-
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hällen med hävdgynnade arter. Havsstrandängarna är även värdefulla rast,- häckningsoch vinterlokaler för vadare och sjöfågel.”
Av huvudkriterierna för utpekandet av riksintresset framgår också att området är ett
framstående exempel på ett kustlandskap som
tydligt visar landskapets utveckling. I området
¿QQVKRWDGHHOOHUVnUEDUDELRWRSHURFKDUWHU
och växt- och djurlivet är mycket rikt.

6N\GGHQOLJWODJVWLIWQLQJ
Riksintresse enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken
med beteckning NN9 Klosterfjorden-Getterön.
Områden som är av riksintresse för naturvården ska skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön. Om ett område är av
ULNVLQWUHVVHI|UÀHUDRI|UHQOLJDlQGDPnOVND
företräde ges åt det eller de ändamål som på
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt.

 1DWXUDRPUnGH*HWWHU|QV
InJHOUHVHUYDWRFKQDWXUUHVHUYDW
*HWWHU|QVQDWXUUHVHUYDW
6DPPDJHRJUD¿VNDRPUnGHlUVN\GGDWVRP
Natura 2000-område och som naturreservat.
Natura 2000-området heter Getteröns fågelUHVHUYDW 6( RFKQDWXUUHVHUYDWHW
heter Getteröns naturreservat. I hela den här
0.%QDQYlQGVEnGDGHVVDQDPQEHURHQGH
på om det är Natura 2000-området som avses
eller naturreservatet. Båda namnen avser dock
DOOWVnVDPPDJHRJUD¿VNDRPUnGH

.XQVNDSVXQGHUODJ
'HW¿QQVHWWRPIDWWDQGHNXQVNDSVXQGHUODJ
avseende Getteröns fågelreservat (Natura
2000) och Getteröns naturreservat (naturreservat), både inventeringar och planer.
'HVVXWRP¿QQVVWRUNXQVNDSEODQGRUQLWRloger och den personal som arbetar på
Naturum Getterön, som drivs av länsstyrelsen. Därför har det inte genomförts någon
speciell inventering inom ramen för detta
SURMHNW'lUHPRWKDUHQDQDO\VDYEH¿QWOLJD
värden gjorts tillsammans med ornitologer
och personal på Getteröns Naturum. Analysen
har resulterat i en sammanställning av livsmiljöer för de arter som redovisas i bevarandeplanen. Beskrivningen nedan har hämtats ur
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Figur 9.3

Riksintressen och skyddade områden.
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/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGBevarandeplan för Getteröns fågelreservat SE0510049.
)DVWVWlOOG

1DWXUYlUGHVEHG|PQLQJRFKDYJUlQVQLQJ
Getteröns naturreservat bedöms ha
K|JVWDQDWXUYlUGH±QDWXUYlUGHVNODVV
VIW66 %HG|PQLQJHQJ|UVXWLIUnQ
EH¿QWOLJNXQVNDS$YJUlQVQLQJI|OMHUJUlQVHQ
för Natura 2000-området och naturreservatet.

%HVNULYQLQJ
Getteröns fågelreservat är en av Sveriges artoch individrikaste fågellokaler. Området har
VWRUEHW\GHOVHI|UÀ\WWInJODUVRPUDVWDUKlU
under vår och höst och hyser också ovanligt
många häckande fåglar.
Områdets betydelse som fågellokal kan
IUlPVWI|UNODUDVDYDWWKlU¿QQVJRWWRPI|GD
åt fåglarna. I de grunda näringsrika vattnen
är produktionen av plankton mycket hög.
Plankton ger föda för en mängd smådjur vilka
i sin tur utgör föda åt fåglarna. Kombinationen av grunda vatten och betade och delvis
översvämmade strandängar är av särskilt stor
betydelse. Strandängarna har en särpräglad
ÀRUDRFKHUEMXGHUJRWWRPI|GDnWPnQJD
häckande och rastande fågelarter. Vassen är
bland annat av betydelse som skydd för änder
och för rastande och övervintrande småfåglar.
Vattenområdena utgörs av Dammen,
%DVVlQJHQRFK)DUHKDPPDUVYLNHQVH¿JXU

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

9.4. Salthalten skiljer sig åt i de olika vattenområdena vilket har betydelse för olika
organismer. Dammen tillförs en blandning av
både salt och sött vatten med hjälp av pumpar.
Dammens vattennivå och salthalt regleras
med dämme och pumpar. Under sensommaren och hösten sänks vattennivån, vilket
gör att gyttjebankar blottläggs och rastande
vadare kan hitta mat.
Det bräckta vattnet från Dammen rinner
ut i Bassängen. I Bassängen mynnar även
Himleån med sitt näringsrika sötvatten, och
dit leds även det renade vattnet från Varbergs
avloppsreningsverk via Monarkbäcken samt
vatten från några mindre diken. Bassängen
har därför normalt utsötat vatten. Under
stormar tillförs dock även saltvatten, eftersom
havets vattennivå då stiger. Längre ut mot
Farehammarsviken blir vattnet successivt
saltare.
Den natur som idag karaktäriserar Getteröns
fågelreservat har tillkommit efter omfattande
restaureringsprojekt som påbörjades i början
DYWDOHW'HQYDVVVRPWLGLJDUHLSULQFLS
täckte området har till stora delar tagits bort.
Vattenståndet kan i en del av området styras
SnHWWVlWWVRPJ\QQDUÀHUWDOHWInJHODUWHUVRP
häckar på strandängar eller utnyttjar blottade
eller grunda lerbottnar. Dessutom har konstgjorda öar skapats, vilka ökar längden på
strandlinjen samt minskar predation från
rovdäggdjur.

Figur 9.4
Illustration ur foldern Getterön (Naturreservat i Hallands län), framställd av Länsstyrelsen i Halland. AkvaUHOODY1LOV)RUQKHG1RUUlUnWK|JHULELOGHQ9lVWNXVWEDQDQVEH¿QWOLJDVWUlFNQLQJJnU|VWHURPRPUnGHWSnPHOODQ
40-400 meters avstånd. Ttillåtlighetskorridoren ligger som närmast cirka 200 meter från reservatsgränsen.
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,NDSLWHONatura 2000 redovisas fördjupad
information om förutsättningarna inom
området.

6N\GGHQOLJWODJVWLIWQLQJRFKNRQYHQWLRQHU
Getterön är särskilt skyddat område enligt
NDSLWOHW±PLOM|EDONHQ 1DWXUD
2000). Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Det krävs
tillstånd för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Tillstånd får lämnas endast om verksamheten
eller åtgärden ensam eller tillsammans med
andra pågående eller planerade verksamheter
eller åtgärder inte

.XQVNDSVXQGHUODJ
%LRWRSHUQDKDULGHQWL¿HUDWVDYJUlQVDWV
beskrivits och naturvärdesbedömts med hjälp
av naturvärdesinventeringar som utförts inom
SURMHNWHWXQGHURFK

1DWXUYlUGHVEHG|PQLQJRFKDYJUlQVQLQJ
1DWXUYlUGHVREMHNWHQKDU HQOLJWVIW66 
NODVVL¿FHUDWVPHGXWJnQJVSXQNWIUnQGHUDV
betydelse för biologisk mångfald i 4 klasser
HQOLJWQHGDQ
•

+|JVWDQDWXUYlUGH±QDWXUYlUGHVNODVV
Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald.

•

+|JWQDWXUYlUGH±QDWXUYlUGHVNODVV
Stor positiv betydelse för biologisk
mångfald.

•

3nWDJOLJWQDWXUYlUGH±QDWXUYlUGHVNODVV
Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald.

•

9LVVWQDWXUYlUGH±QDWXUYlUGHVNODVV
4. Viss positiv betydelse för biologisk
mångfald.

NDQVNDGDGHQOLYVPLOM|HOOHUGHOLYVPLOM|HUL
området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses
att skyddas utsätts för en störning som på
ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i
området av arten eller arterna.
2PUnGHWlUQDWXUUHVHUYDWHQOLJWNDSLWOHW±
§§ miljöbalken genom beslut av länsstyrelsen
,EHVOXWHWDQJHVGHLQVNUlQNQLQJDUL
rätten att använda mark- och vattenområden
som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Till beslutet hör en skötselplan som
IDVWVWlOOWV
Området omfattas även av ”Konvention
om våtmarker av internationell betydelse i
synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar,
6g´ 5DPVDUNRQYHQWLRQHQ 2PUnGHW
skyddas i enlighet med våtmarkskonventionen
(Convention on Wetlands) som tillkom år
LVWDGHQ5DPVDU,UDQ,6YHULJH¿QQV
sådana områden.

 %LRWRSHU
I detta avsnitt presenteras biotoper med
naturvärde som bedömts löpa risk att
påverkas eftersom de ligger i eller i direkt
anslutning till tillåtlighetskorridoren. Fågelreservatet Getterön presenteras ovan. Angående
vattendrag se redovisning i avsnitt nedan.
Angående små mark- och vattenområden
(biotopskyddsområden) se avsnitt nedan.

Avgränsning har gjorts i samband med
LQYHQWHULQJHQ9DUMHRPUnGH DEFRFKVn
vidare) är ett så kallat naturvärdesobjekt vilket
LQQHElUHWWJHRJUD¿VNWRPUnGHPHGEHW\GHOVH
för biologisk mångfald, och som utgörs av en
dominerande naturtyp.

%HVNULYQLQJ
En sammanfattande beskrivning av inventerade områden och deras betydelse för bioloJLVNPnQJIDOGSUHVHQWHUDVLWDEHOOHUQD
RFK¿JXU0HUIXOOVWlQGLJEHVNULYQLQJ
¿QQVLUHVSHNWLYHXQGHUODJVUDSSRUW

6N\GGHQOLJWODJVWLIWQLQJ
Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass
RFKlUVlUVNLOWNlQVOLJDIUnQHNRORJLVN
V\QSXQNW 6YHQVNVWDQGDUGVIW66 
bYHQQDWXUYlUGHVREMHNWPHGOlJUHQDWXUYlUdesklass kan vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. I 3 kapitlet 3 § miljöbalken
anges att mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så
långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som
kan skada naturmiljön.
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Tabell 9.1 2PUnGHQPHGQDWXUYlUGHQHQOLJWPHWRGHQI|U19,.lOOD7UD¿NYHUNHW1DWXUPLOM|LQYHQWHULQJDURFK
naturvärden inom projekt Varbergstunneln 2013, delen Naturvärdesinventering, Projekt Varbergstunneln, Halland
1DWXUFHQWUXP ,¿JXUYLVDVRPUnGHQDSnNDUWDPHGQXPUHQVRPDQJHVLVSDOWHQOlQJVWWLOOYlQVWHULWDEHOOHQ
2PUnGH

$UHDO

1DWXUYlU
GHVNODVV

9DUHERUJVRPUnGHW

cNHUODQGVNDSPHGJRWWRPVPnELRWRSHUVnVRPWUlGUDGHUDOOpHUVWHQPXUDURFK
PlUJHOJUDYDU/lQJVWLYlVWHUQnUWLOOnWOLJKHWVNRUULGRUHQHWWVNRJVRPUnGHPHGHQGHO
VXPSVNRJ6PnELRWRSHUQDKDUVWRUEHW\GHOVHI|UJURGGMXUInJODURFKNlUOYl[WHU

D

KD



cNUDUPHGHQDOOpVWHQPXUDURFKVDQGLJDnNHUNDQWHU$UWULNODYÀRUDSnWUlGHQRFK
NlUOYl[WÀRUDLYlJNDQWHURFKnNHUNDQWHU

E

KD



(WWOLWHWWRUUlQJVDUWDWRPUnGHPHGULNNlUOYl[WÀRUDHQVWHQPXURFKJRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|URGOLQJVODQGVNDSHWVInJODUEODQGDQQDWKlPSOLQJ U|GOLVWDG 

F

KD



(QLVROHUDGOLWHQPlUJHOJUDYVRPXWJ|UOHNYDWWHQI|UÀHUDJURGGMXUVDUWHU3nGHQ
NULQJOLJJDQGHnNHUPDUNHQ¿QQVÀHUDQDWXUYnUGVLQWUHVVDQWDInJODUEODQGDQQDW
VnQJOlUNDRFKWRIVYLSD

G

KD



(QPlUJHOJUDYPHGHQDQJUlQVDQGHWRUUlQJRFKHQDOOp/HNYDWWHQI|UÀHUD
JURGGMXUVDUWHU

H

KD



5XGHUDWPDUNnNHUUHQDURFKnNHUNDQWHUPHGDUWULNNlUOYl[WÀRUDRFKLQVHNWVIDXQD

I

KD



(QJDOOUDGOLWHQVXPSVNRJVDUWDGEODQGVNRJPHGHQGHOYHGLROLNDQHGEU\WQLQJVVWDGLHU

J

KD



%ODQGVNRJRFKK\JJHPHGO|YLQVODJ1nJUD|UWULND\WRUKDUYLVVDI|UXWVlWWQLQJDUI|U
LQVHNWHUWLOOH[HPSHOIMlULODURFKKXPORU

K

KD



(WWEXVNULNWJDPPDOWK\JJHHQ|SSHQEHWHVPDUNVDPWHQnNHUKROPHPHGO|YVNRJ
+lFNQLQJVPLOM|I|UWYnQDWXUYnUGVLQWUHVVDQWDInJHODUWHUW|UQVNDWDRFKVnQJOlUND

*HWWHU|Q/DVVDEDFND

+lOOPDUNVK|MGPHGPRVDLNDYJUlVRFKEXVNPDUNSnHQJDPPDOVRSWLSSLV|GHURFK
|SSHQnNHUPDUNLQRUU+|JDQDWXUYlUGHQLIRUPDYVWRUDUWULNHGRPRFKHQULN
NlUOYl[WÀRUDVDPWQnJUDU|GOLVWDGHIMlULOVRFKInJHODUWHU

D

KD



,JHQYl[DQGHJUlVRFKEXVNPDUNLPRVDLNSnHQJDPPDOVRSWLSSPHGEnGHWULYLDOD
SDUWLHURFKDUWULNDWRUUlQJV\WRU)MlULOVIDXQDPHGÀHUDU|GOLVWDGHDUWHURFKULN
InJHOIDXQD

E

KD



+XVJUXQGHURFKLJHQYl[DQGHJUlVRFKEXVNPDUNHUVRPKlURFKYDU|YHUJnUL
KlOOPDUNPHGQDWXUOLJJUlVPDUNVÀRUD.ULQJKXVJUXQGHUQD¿QQVHWWRPUnGHPHGHQ
ULNUXGHUDWÀRUD'HQPRVDLNDUWDGHYHJHWDWLRQHQVNDSDUP|MOLJKHWHUI|UPnQJD
InJHORFKLQVHNWVDUWHUVnVRPELQRFKIMlULODU

F

KD



9lJUHQDUEDQYDOORFKnNHUNDQWHUL|SSHWnNHUODQGVNDS.DQWPLOM|HUQDKDUSnÀHUD
VWlOOHQHQULNWRUUlQJVSUlJODGNlUOYl[WÀRUDPHGLQVODJDYRYDQOLJDUXGHUDWYl[WHU
0RVDLNDUWDWRPUnGHDYVWRUEHW\GHOVHI|UYDULDWLRQ*UlQVDUWLOO*HWWHU|QVQDWXUUHVHUYDW

G

KD



.XOOHPHGEHUJKlOODULGDJHQRFK|UWULNDWRUUlQJDURFKKHGDUWDGHJUlVPDUNVSDUWLHU
*UlQVDUWLOO*HWWHU|QVQDWXUUHVHUYDW

%UHDUHG



%HVNULYQLQJ0RWLYHULQJDYQDWXUYlUGH

(WWVWRUWRFKYDULDWLRQVULNWRPUnGHPHGVNRJRFKKDJPDUNHU+lYGVNHUGHOYLVPHG
VOnWWHURFKGHOYLVPHGInUEHWH2PUnGHWlUULNWSnO|YWUlGRFKEXVNDURFKKDUPnQJD
YlOXWYHFNODGHEU\QVRPlUYLNWLJDI|UInJODURFKLQVHNWHU6WRUDUWULNHGRPEODQGDQQDW
DYInJODUJURGGMXURFKLQVHNWHUPHGÀHUDI\QGDYVN\GGVYlUGDRFKU|GOLVWDGHDUWHU
LQRPYDUMHJUXSS

D

KD



)nUEHWDGHKDJPDUNHUPHGYDULDWLRQIUnQVNRJVGXQJDUWLOO|SSQDWRUUlQJDU

E

KD



%M|UNGRPLQHUDWVNRJVSDUWLPHGEM|UNHNDVSRFKO|QQbYHQJU|YUHVlOJDUG|GYHG
VDPWHQVWDNDNOLEEDODU

F

KD



(QI|UHGHWWDPRVVHQXXQGHULJHQYl[QLQJgSSQDIXNWlQJDURPYl[ODQGHPHGVQnULJ
EXVNPDUN,QRPRPUnGHW¿QQVRFNVnHWWOHNYDWWHQI|UJURGGMXU

G

KD



/LWHQRKlYGDGUHVWDYHQWRUUlQJLHQJOlQWD

H

KD



%ODQGO|YVNRJVRPUnGHPHG|UWULNEM|UNGRPLQHUDGVNRJPHGVWRUWLQVODJDYEODDVS
NOLEEDOHNU|QQJURYVlOJ)|UHNRPVWDYKnOWUlGRFKG|GYHG%UHDUHGVElFNHQ
ULQQHUJHQRPVNRJHQ

I

KD



0RVDLNDYJOlQWRUVNRJVROLWlUWUlGRFKVPnGXQJDU*OlQWRURFKEU\QlUP\FNHW
EORPULNDYLONHWlUYLNWLJWI|UPnQJDLQVHNWDUWHU

J

KD



.XSHUDWEODQGVNRJVRPUnGHVRPGRPLQHUDVDYHNPHGVWRUWLQVODJDYDOPO|QQ
InJHOElUPÀDUWHU,RPUnGHW¿QQVRFNVnHWWVNRJVNlUU,QVODJDYJURYDWUlG¿QQV

K

KD



bQJVPDUNPHGP\FNHWDUWULNÀRUDRFKIDXQDVRPK\VHUÀHUDU|GOLVWDGHLQVHNWHU

L

KD



7YnPlUJHOJUDYDULGHW|SSQDnNHUODQGVNDSHWVRPXWJ|UOHNYDWWHQI|UÀHUDJURGGMXUVDUWHU'HQNULQJOLJJDQGHnNHUPDUNHQlUDYYlUGHI|UnNHUODQGVNDSHWVInJODUWLOO
H[HPSHOVnQJOlUND

M

KD



,JHQYl[DQGHJUlVPDUNHUPHGEORPULNDSDUWLHURFKVN\GGVYlUGDInJHODUWHULEXVNVQnU
RFKEU\Q

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra
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Tabell 9.1 Fortsättning från föregående sida.
2PUnGH

$UHDO

1DWXUYlU
GHVNODVV

%HVNULYQLQJ0RWLYHULQJDYQDWXUYlUGH

N

KD



5XGHUDWPDUNHUPHGMRUGXSSODJ5LNRFKYDULHUDGNlUOYl[WÀRUDRFKGlUWLOOK|UDQGH
DUWULNLQVHNWIDXQD-RUGK|JDURFK|SSHQPDUNDYEHW\GHOVHI|UInJHOOLYHW

O

KD



0lUJHOJUDYPHGRPJLYDQGHIXNWLJDWLOOWRUUDlQJVPDUNHUPHGDUWULNNlUOYl[WÀRUD
0lUJHOJUDYHQlUOHNYDWWHQI|UÀHUDJURGGMXUVDUWHU

P

KD



0lUJHOJUDYRPJLYHQDYnNHUPDUN/HNYDWWHQI|UÀHUDJURGGMXUVDUWHU

D

KD



3DUNPHGJURYDO|YWUlGDYEODDOPERNEM|UNMDNDUDQGDOLQG3nWUlGHQKDUWUHWLOO
I\UDU|GOLVWDGHODYDUSnWUlIIDWV

E

KD



1XYDUDQGHEDQJnUGPHGVDQGLJDRFKJUXVLJDUXGHUDWPDUNHU.lUOYl[WÀRUDQlU
P\FNHWULNPHGÀHUDU|GOLVWDGHDUWHU%DQJnUGHQNDQYDUDGHQLQGLYLGULNDVWHORNDOHQL
ODQGHWI|UÀHUDDYGHVVDNlUOYl[WHU(QUDGVN\GGVYlUGDRFKLÀHUDIDOOU|GOLVWDGH
InJODURFKLQVHNWHUKDURFNVnNRQVWDWHUDWV

D



3DUNVWDGVVNRJPHGERNVRPGRPLQHUDQGHWUlGVODJ

E



%HVWlQGPHGJDPPDOOnJYX[HQWDOORPYl[ODQGHPHGVPnKlOODU

F



'DPPRFKDOPDOOp

9DUEHUJ

%DQJnUGRFKSDUNLDQVOXWQLQJWLOO9DUEHUJVMlUQYlJVVWDWLRQ

3nVNEHUJVVNRJHQ

Tabell 9.2 Inventerade naturvärden i områden utpekade som upplagsytor. Källa: Tyrens 2014: Naturmiljöinventering
upplag Varbergstunneln. Kompletterande inventeringar i område E kommer att göras under 2015.
2PUnGH

$UHDO

1DWXUYlU
GHVNODVV

8WSHNDGHXSSODJV\WRU

%HVNULYQLQJ0RWLYHULQJDYQDWXUYlUGH
(WWDQWDORPUnGHQVRPSHNDWVXWVRPP|MOLJDXSSODJV\WRURFKGlUI|ULQYHQWHUDWV
VHSDUDW

$



gSSQDJUlV\WRUVDPWHQNXOOHPHGEHUJLGDJHQRFKWUlG5HODWLYWULNWSnEORPPDQGH
NlUOYl[WHU

E



5XGHUDWJUlVRFKEXVNPDUNHULLQGXVWULRPUnGH

*



gSSQDIlOWRFKnNUDUPHGÀHUDGDPPDURFKHQnNHUKROPH'DPPDUQDlUOHNYDWWHQI|U
JURGGMXU

+



cNUDURFKO|YGXQJDU,QRPRPUnGHW¿QQVWYnVWHQPXUDUDYYLVVEHW\GHOVHVRP
VPnELRWRSHULRGOLQJVODQGVNDSHW/|YGXQJDUQDKDUYLVVDYlUGHQI|UInJHOOLYHW

Tabell 9.3 ,QYHQWHUDGHQDWXUYlUGHQOlQJVGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ.lOOD)DXQLVWLFD1DWXUYlUGHVNODVVQLQJRFK
inventering på Varbergs järnvägsstation och linjen Varberg Hamra.
2PUnGH

$UHDO

1DWXUYlU
GHVNODVV

%H¿QWOLJMlUQYlJ

2WWR7RUHOOVJDWD

%HVNULYQLQJ0RWLYHULQJDYQDWXUYlUGH
1XYDUDQGHMlUQYlJVVWUlFNQLQJSnQnJUDVWlOOHQLVNlUQLQJPHQKXYXGVDNOLJHQSnHQ
EDQYDOODYNURVVWHQ6WUlFNDQJnUI|UXWRPJHQRPVWDGRFNVnXWPHGHQEHWHVPDUN
RFKHQVWUDQGPLOM|



2PUnGHPHGHQVWDNDSODQWRUDYNDOYQRVVRPVSULWWVLJIUnQVWDWLRQVRPUnGHWL|YULJW
JUlVPDUNXWDQEHW\GDQGHDUWULNHGRP

6|GUD+DPQYlJHQ



*RWWRPDOPLROLNDnOGUDUL|YULJWJUlVPDUNXWDQEHW\GDQGHDUWULNHGRP

3UlVWJDWDQ



$UWULNDEU\QPHGJRWWRPDOPU|QQHNRFKVlOJ

/DVDUHWWJDWDQ



$UWULNDEU\QPHGJRWWRPDOPU|QQHNRFKVlOJ

5LQJYlJHQ



$UWULNDEU\QPHGJRWWRPDOPU|QQHNRFKVlOJ

$SHOYLNHQEHWH



'LUHNWQlUKHWWLOONORFNJHQWLDQDVRP¿QQVLInUEHWHWLQWLOOVSnUHW-lUQYlJHQJnULHQ
EHUJVNlUQLQJ3nEDQYDOOHQ¿QQVHQDUWRFKEORPULNWRUUPDUNVÀRUDPHGYlUGHQI|U
LQVHNWHU

6DQDWRULHYlJHQ



3DUWLPHGV|WN|UVElUQlUDMlUQYlJHQ$UWULNDO|YEU\QPHGDOPU|QQHNVYDUWYLGHRFK
VlOJSUHFLVLQWLOOMlUQYlJVVSnUHW
3DUWLPHGPnWWOLJWDUWULN|UWÀRUD

$SHOYLNVOHGHQ



7nQJN|UDUYlJHQ



3DUWLPHGPnWWOLJWDUWULN|UWÀRUD

.RORQLVWXJRUQD



)URGLJJUlVPDUNLQWLOOVSnUHWPHGJRWWRPGDJIMlULODU

9DUHERUJ



0nWWOLJWXWYHFNODGWRUUPDUNVÀRUDPHGÀHUDNlUOYl[WDUWHUOlQJVUlOVHQ,EU\QHQQRUURP
MlUQYlJHQ¿QQVJRWWRPDOP,V|GHU¿QQVHQLJHQYl[DQGHEHWHVPDUN
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Figur 9.5



Områden med naturvärden enligt metoden för NVI. Områdesnamn i karta hänsvisar till tabell 9.1 - 9.3.
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 6PnPDUNRFKYDWWHQRPUnGHQ
JHQHUHOODELRWRSVN\GGVRPUnGHQ
Detta avsnitt behandlar så kallade generella
biotopskyddsområden. Det avser vissa små
mark- och vattenområden, främst i jordbruksmark. De kan innehålla för arter viktiga strukWXUHURFKIXQNWLRQHUHOOHUXWJ|UDWLOOÀ\NWVRUWHU
restbiotoper och spridningskorridorer i ett i
övrigt ensartat eller fragmenterat landskap.
%LRWRSHUVRPRPIDWWDVlU

%HVNULYQLQJ
,GHQWL¿HUDGHELRWRSHULDQVOXWQLQJWLOOWLOOnWlighetskorridoren, som omfattas av generellt
ELRWRSVN\GGSUHVHQWHUDVL¿JXU0HU
IXOOVWlQGLJEHVNULYQLQJ¿QQVLUnderlagsrapport Kompletterande naturmiljöinventeringar 2014 samt i Bilaga 26 till denna MKB.

6N\GGHQOLJWODJVWLIWQLQJ
Beskrivna områden omfattas av skydd enligt
NDSLWOHWPLOM|EDONHQRFKI|URUGQLQJHQ
 RPRPUnGHVVN\GG,QRPHWW
biotopskyddsområde får man inte bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan
VNDGDQDWXUPLOM|Q2PGHW¿QQVVlUVNLOGDVNlO
får dispens från förbudet ges i det enskilda
fallet.

•

Alléer

•

Källor med omgivande våtmark i
jordbruksmark

•

Odlingsrösen i jordbruksmark

•

Pilevallar

•

Småvatten och våtmarker i jordbruksmark

•

Stenmurar i jordbruksmark

 9DWWHQPLOM|HU

•

Åkerholmar

Planförslaget korsar fyra större vattendrag
(listade från norr till söder); Lassabackabäcken, Monarkbäcken, Brearedsbäcken och
Vrångabäcken. Vattendragens sträckning i

)|UW\GOLJDQGHQWLOORYDQVWnHQGHOLVWD¿QQV
LELODJDWLOOI|URUGQLQJ  RP
områdesskydd enligt miljöbalken med mer
VDPWL1DWXUYnUGVYHUNHWVKDQGERN
Biotopskyddsområden.

.XQVNDSVXQGHUODJ
6RPDOOPlQWXQGHUODJ¿QQV1DWXUYnUGVYHUNHWVKDQGERN%LRWRSVN\GGVRPUnGHQ
Inom projektet har särskilda inventeringar
JHQRPI|UWVI|UDWWLGHQWL¿HUDYLONDRPUnGHQ
som är att betrakta som biotopskyddsområden.

1DWXUYlUGHVEHG|PQLQJ
Generella biotopskyddsområden bedöms
PLQVWKDQDWXUYlUGH±QDWXUYlUGHVNODVV
VIW66 VnYLGDLQWHDQQDWIUDPJnUDY
andra inventeringar.

Figur 9.6
Exempel på en stenmur som omfattas av
det så kallade generella biotopskyddet. Objektnummer 7 i
¿JXU
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Figur 9.7
Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. Den infällda bilden i det övre högra hörnet visar stengärdesgårdar inom den upplagsyta som ligger cirka 2 kilometer längre söderut längs Västkustbanan.
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I|UKnOODQGHWLOOSODQI|UVODJHWIUDPJnUDY¿JXU
%UHDUHGVElFNHQlUHWWELÀ|GHWLOO9UnQJDbäcken. Nuvarande järnväg korsar den senare
QnJUDKXQGUDPHWHUQHGVWU|PVVDPPDQÀ|GHW
Vid Vareborg korsar planförslaget också Vare
dikningsföretag, ett kulverterat dikessystem
som mynnar i Nygårdsbäcken söder om
planförslaget.
Norr om planförslaget rinner Himleån.
Eftersom den är recipient för dagvatten från
den norra delen av planförslaget och mynnar i
Natura 2000-området Getteröns fågelreservat
beskrivs även Himleån nedan.

.XQVNDSVXQGHUODJ
Vattendragen har inventerats på uppdrag av
7UD¿NYHUNHWXQGHU.XQVNDSVXQGHUODJ
¿QQVGHVVXWRPL9,66±9DWWHQLQIRUPDWLRQVsystem Sverige (Havs och vattenmyndigheten
och länsstyrelserna).
8QGHUODJVUDSSRUWHULQRPSURMHNWHW
7UD¿NYHUNHWNaturmiljöinventeringar
och naturvärden inom projekt Varbergstunneln 2013, delen %LRWRSNDUWHULQJRFKHO¿VNH
fyra vattendrag i Varberg (Enviro Planning
 

9lUGHULQJ
Naturvärdesbedömning har vid inventeULQJHQJMRUWVLWUHNODVVHU'HVVDNODVVL¿FHringar bedöms grovt motsvara klasser enligt
VIW66HQOLJWQHGDQ

%HVNULYQLQJ
Himleån (ej inventerad)
+LPOHnQVDYULQQLQJVRPUnGHlUNYDGUDWNLlometer med ungefär lika stora delar skog som
åker. Andelen sjöar i systemet är lågt och de
VRP¿QQVlUNRQFHQWUHUDGHWLOOGH|YUHVNRJVdominerade delarna.
Sträckan från mynningen upp till Munkån har
i dagsläget måttlig ekologisk status. Åsträckan
är påtagligt övergödd, främst på grund av
QlUKHWWLOOMRUGEUXNVPDUN+lU¿QQVRFNVn
höga halter av såväl kvicksilver som andra
miljögifter. Hela vattensystemet har varit
försurat men tack vare omfattande kalkningsnWJlUGHUVHGDQPLWWHQDYWDOHWlUI|UVXUningen inget akut problem längre.
cQV¿VNIDXQDlUULNPHGPHOODQDUWHU
'HW¿QQVULNVLQWUHVVDQWDEHVWnQGDYOD[RFK
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öring. Dessa bestånd har etablerat sig i sen
WLG+lU¿QQVlYHQQnJUDIUlPPDQGHLQYDVLYD
arter. De som riskerar att hota åns mångfald
är främst signalkräfta och laxparasiten
Gyrodactylus salaris.
6HGDQKDUHWWRPIDWWDQGHUHVWDXUHULQJV
RFK¿VNYnUGVSURJUDPXWI|UWVL+LPOHnQRFK
GHVVELÀ|GHQ'HWWDKDURPIDWWDWnWJlUGHU
så som att riva vandringshinder, återskapa
lekbottnar, plantera alridåer utmed vattendraget med mer.
Lassabackabäcken (naturvärdesklass 3)
Lassabackabäcken avvattnar industriområdena och bostadsområdena i Barnabro
och Brunnsberg, öster om den nuvarande
järnvägen. Delarna uppströms järnvägen är
alltså till största delen ett kulverterat dagvattensystem. Från Birger Svenssons väg är den
ett öppet dike. På sin väg ner till sammanÀ|GHWPHG0RQDUNElFNHQSUHFLVQHGVWU|PV
Lassavägen, rinner vattnet i huvudsak över
¿QVHGLPHQWERWWQDUPHGOnJVWU|PQLQJVKDVtighet. På en sträcka, cirka 50 meter lång,
VWUD[QHGVWU|PVMlUQYlJHQ¿QQVGRFNJUXVLJ
botten med svagt strömmande vatten, vilket är
en möjlig lekmiljö för till exempel öring.
Inom bäckens avrinningsområde har
det under många år bedrivits miljöfarlig
verksamhet. Bäcken ligger även i anslutning
till Lassabackadeponin och det är osäkert
om och hur stort läckaget från deponin till
bäcken är. Det är troligt att bäcken är utsatt
för miljöfarliga utsläpp eftersom återkomPDQGHSUREOHPPHG¿VNG|GKDUUDSSRUWHUDWV
(O¿VNHQXWI|UGDJDYP\FNHWPDJUD
resultat. Två dagvattentrummor mynnar i
ElFNHQFLUNDPHWHUQHGVWU|PVEH¿QWOLJ
järnväg och strax uppströms ansluter Valendiket, som löper i kulvert längs med järnvägen
mellan Lassabackabäcken och Monarkbäcken.
Monarkbäcken (naturvärdesklass 1-3)
Monarkbäcken är till stora delar omgrävd och
rätad och får sitt vatten från de norra delarna
av Varbergs stad. Den mynnar i Getteröns
naturreservat och har de första hundratalen
meter karaktären av en mynningsvik och är
sålunda saltvattenspåverkad. Vid Lassavägen
DQVOXWHUELÀ|GHW/DVVDEDFNDElFNHQ/lQJUH
upp går bäcken förbi reningsverket. HuvudGHOHQXWJ|UVDYOXJQÀ\WDQGHYDWWHQSnOHULJD
bottnar. Uppströms järnvägen är bäcken
kulverterad dels mot Lassabackabäcken, det så
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kallade Valendiket, och dels in under industriområdena. Området nedströms reningsverket
KDUYLVVD¿VNHULELRORJLVNDYlUGHQHIWHUVRP
GHWVDQQROLNW¿QQVXSSYl[WPLOM|HUI|UnORFK
SODWW¿VNGlU
Eftersom bäcken är recipient för det kommunala reningsverket är delar av den påverkad
av uppvärmt vatten. Inom Monarkbäckens
avrinningsområde har det, precis som för
Lassabackabäcken, under många år bedrivits
miljöfarlig verksamhet.
Hamnbassängen
De marinbiologiska värdena i den inre delen
av hamnbassängen har inte undersökts, men
utifrån att området är relativt djupt, utgörs
DYPMXNERWWHQRFKUHJHOEXQGHWWUD¿NHUDVDY
större fartyg, vars propellerrörelser gör att
vattnet sätts i rörelse, antas att marinbiologiska värden saknas eller är låga.
Brearedsbäcken (naturvärdesklass 1-3)
%UHDUHGVElFNHQKDUVLQDNlOOÀ|GHQL+|JDU|U
sydost om Varbergs sjukhus och mynnar i
Vrångabäcken strax uppströms Västkustvägen, söder om Breareds bostadsområde.
%lFNHQVWRWDODOlQJGlUNLORPHWHUYDUDY
cirka 550 meter är kulverterat. Mellan Skiffergatan och dammen vid Breareds skola går
en lång kulvert under en stor del av Breared.
Uppströms dammen går bäcken i ett öppet
åkerlandskap innan den gör en skarp krök mot
norr. Kort efter kröken går bäcken in i skog
innan den når fram till en kulvert vid koloniområdet sydost om sjukhuset. Det är på den
översta sträckan och i viss mån i åkermarken
nedströms kröken som de mest värdefulla
GHODUQDDYElFNHQ¿QQVPHGUHSURGXNWLRQVbottnar för öring. Ytterligare reproduktionsERWWQDU¿QQVVWUD[XSSVWU|PVVDPPDQÀ|GHW
med Vrångabäcken.
(O¿VNHQKDUYLVDWDWW%UHDUHGVElFNHQKDU
nyttjats under lång tid som reproduktionslokal
av den havsvandrande öringen, men efter
utbyggnaden av Breareds bostadsområde har
öringens uppvandring varit begränsad till
år med rätt vattenföring, sannolikt kan den
långa kulverten utgöra ett åtminstone partiellt
YDQGULQJVKLQGHU/LNVRPLGHÀHVWDElFNDU
VRPP\QQDULKDYHW¿QQVnO
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Vrångabäcken (naturvärdesklass 1-3)
Vrångabäcken, som är vattendraget som
Brearedsbäcken rinner ut i, går från sin
mynning i Apelviken i havet upp genom
sandområdena till Västkustvägen och vidare
österut mot Björs i en gren och upp längs med
Österleden i en annan. De översta delarna,
från Västkustvägen och uppåt avvattnar stora
arealer jordbruksmark vilket gör den synnerligen näringspåverkad. Som så ofta i åkerlandskap är bäcken dessutom rätad och har mera
dikes- än bäckkaraktär. På några delsträckor
¿QQVGRFNYlUGHQI|U¿VNLIRUPDYJUXVLJD
bottnar som kan utgöra lekmiljö för öring. De
K|JVWDYlUGHQD¿QQVQHGVWU|PV9lVWNXVWvägen, där beskuggningen är mycket god,
vattenhastigheten är strömmade och botten
WLOOVWRUGHOEHVWnUDYJUXV'lU¿QQVJRGDOHN
RFKXSSYl[WPLOM|HUI|U¿VNEODQGDQQDW|ULQJ
Ål förekommer i bäcken, vilket bland annat
SnYLVDWVYLGHO¿VNH
Vare dikningsföretag (ej inventerat)
9LG9DUHERUJNRUVDUEnGHEH¿QWOLJMlUQYlJ
och planförslaget Vare dikningsföretag på två
ställen. Dikningsföretaget är helt kulverterat
och mynnar i Nygårdsbäcken i närheten av
9lVWNXVWYlJHQ3URY¿VNHQL1\JnUGVElFNHQ
upp till Västkustvägen har visat på relativt
VWRUDWlWKHWHUDY|ULQJRFKGHW¿QQVUHSURGXNtionsbottnar i systemet. Ål förekommer också.

6N\GGHQOLJWODJVWLIWQLQJ
6N\GGDYYDWWHQRPUnGHQHQOLJWNDSLWOHW
miljöbalken innebär bl a att en vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar
från allmän och enskild synpunkt överväger
kostnaderna samt skadorna och olägenheterna
av den. För vattenverksamhet krävs tillstånd
eller anmälan.
Inga av de fyra vattendragen som korsas av
planförslaget har klassats inom Vattenförvaltningsförordningen. Däremot ingår den slutgiltiga recipienten Apelviken samt Getteröviken
inom norra mellersta Hallands kustvatten som
år 2009 klassats med måttlig ekologisk status.
Fastställd miljökvalitetsnorm är att uppnå
JRGHNRORJLVNVWDWXVVHQDVWnU9DWWHQI|rekomsterna har god kemisk status exklusive
kvicksilver.
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Vattendrag som berörs av projektet samt de områden de rinner ut i.
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Naturvärdesbedömning av vattendragen.
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 6N\GGDGHRFKU|GOLVWDGHDUWHU

6N\GGHQOLJWODJVWLIWQLQJ

Arter som har betydelse för biologisk mångfald
kallas naturvårdsarter. Betydelsen kan bestå i
att de indikerar att ett område har naturvärde
(till exempel signalarter) eller att de själva
har särskild betydelse för biologisk mångfald
(till exempel skyddade arter och rödlistade
arter). I detta avsnitt behandlas i första hand
skyddade och rödlistade arter. Signalarter,
andra arter och bedömning av artrikedom
är viktiga för naturvärdesbedömning och
beskrivning av olika biotoper, men de enskilda
arterna presenteras inte här.

Med skyddad art menas i denna MKB art som
omfattas av förbud enligt 4-9 §§ Artskyddsförordningen, men med undantag för fåglarna.
Enbart de fågelarter som markerats med B i
bilaga till förordningen, rödlistade arter och
sådana arter som uppvisar en negativ trend
har beaktats särskilt i denna MKB, även om
samtliga vilda fåglar är fridlysta. Stöd för en
VnGDQWRONQLQJ¿QQVEODQGDQQDWL1DWXUvårdsverkets handbok avseende artskyddsförordningen.

Med rödlistad art menas art som enligt den
internationella naturvårdsunionens (IUCN)
kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig
population i Sverige, utan löper risk att
försvinna från landet. I Sverige ansvarar
ArtDatabanken för att regelbundet uppdatera
listan med rödlistade arter. Den nuvarande
U|GOLVWDQlUIUnQDSULO5|GOLVWDGHDUWHU
GHODVLQLROLNDU|GOLVWHNDWHJRULHUHQOLJWQHGDQ

Generellt kunskapsunderlag utgörs främst av
Artportalen, Artdatabankens rödlistor samt
Artskyddsförordningen.

•

Nationellt utdöd (RE, Regionally extinct).

•

Akut hotad (CR, Critically endangered).

•

Starkt hotad (EN, Endangered).

•

Sårbar (VU, Vulnerable).

•

Nära hotad (NT, Near threatened).

.XQVNDSVXQGHUODJ

%HVNULYQLQJ
Skyddade och rödlistade arter i direkt anslutning till tillåtlighetskorridoren presenteras i
WDEHOO,¿JXUYLVDVGHRPUnGHQVRP
naturvärdesinventerats och insektsinventeUDWV,¿JXURFK¿JXUYLVDVORNDOHU
för groddjur och fågelområden. Fullständiga
EHVNULYQLQJDU¿QQVLUHVSHNWLYHXQGHUODJVUDSport.

Tabell 9.4 Förteckning över skyddsvärda arter som är noterade från inventeringarna och från artportalen. De
skyddsvärda arterna inkluderar arter upptagna i artskyddsförordningen (markerade med tillämplig paragraf, 4 §, 6 §
eller 8 §) och rödlistade arter (markerade med rödlistekategori enligt 2015 års lista). Enligt artskyddsförordningen är
alla fågelarter skyddade enligt 4 §, men Naturvårdsverket anger att de som listas i fågeldirektivets bilaga 1 (markeras
med FD i tabellen), rödlistade (markeras med rödlistekategori) samt de som har minskat med minst 50 procent under
perioden 1975-2005 (markeras med -50%) ska prioriteras. Endast fåglar som häckar, rastar eller övervintrar har tagits
PHGLWDEHOOHQ)|UInJODUVRPLQWHI|UHNRPPHULWLOOnWOLJKHWVNRUULGRUHQHOOHUGHVVQlUKHWPHQ¿QQVLQRP*HWWHU|QVQDWXUreservat, se kapitel 21 Natura 2000.
$UW
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Fortsättning tabell 9.4.
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)LJXU 'DPPDUYnWPDUNHULRFKLQlUKHWHQDYWLOOnWOLJKHWVNRUULGRUHQ VWUHFNDGOLQMH 
Källa: Kompletterande naturmiljöinventeringar 2014, bilaga 5 Kompletterande groddjursinventering.
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Figur 9.11 Inventerade fågelområden.
Källa: Kompletterande naturmiljöinventeringar 2014, bilaga 4 Kompletterande fågelinventeringar.
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Kunskapsunderlaget utgörs främst av statistik
från viltolyckor och uppgifter från jägare.
Underlagsrapport inom projektet är Tyrens
Barriärstudie. Varbergstunneln,
Västkustbanan, Varberg-Hamra.

påverkas positivt eller negativt. Storskaliga
I|UlQGULQJDUDYODQGVNDSÀRUDRFKIDXQD
till exempel till följd av politiska beslut eller
klimatförändringar är svåra att förutsäga.
Sett till att området är skyddat som riksintresseområde, naturreservat och Natura
2000-område och dessutom tilldrar sig stort
intresse från både myndigheter och allmänhet
är det dock rimligt att anta att fortsatt
skötsel och utveckling av området i form av
naturvårdsinsatser gradvis kommer att öka
områdets naturvärde, åtminstone jämfört med
RPJLYDQGHPDUNHU6HNDSLWHONatura 2000
för konsekvensbeskrivning och diskussion om
buller.

%HVNULYQLQJ

 *HWWHU|QVInJHOUHVHUYDW

Större däggdjur kan i hög grad påverkas av
vägar och järnvägar, dels genom viltolyckor
men också genom den barriär som vägen eller
järnvägen kan skapa. Av den anledningen
presenteras däggdjuren särskilt även om de
inte är rödlistade eller skyddade.

.XQVNDSVXQGHUODJ

Större däggdjur som förekommer på sträckan
är främst rådjur men även vildsvin och räv.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
Nollalternativet innebär att nuvarande järnväg
RFKEDQJnUGOLJJHUNYDULEH¿QWOLJVWUlFNQLQJ
7UD¿NHQEHUlNQDV|NDIUnQWnJSHUG\JQ
till 200 stycken, vilket är något mindre än
planförslaget (222 stycken), enligt tabell 4.2,
kapitel 4 Förutsättningar.

 5LNVLQWUHVVH
.ORVWHUIMRUGHQ*HWWHU|Q
Riksintresseområdet Klosterfjorden-Getterön
utsätts i nollalternativet för högre bullernivåer än i nuläget. För nollalternativet blir den
beräknade bullernivån högre än i nuläget,
VHNDSLWHOBuller. Effekter av buller vid
exploateringsprojekt diskuteras vanligen
IUDPI|UDOOWI|UInJODU.DSLWHONatura 2000,
beskriver kunskapssituationen för fåglar och
järnvägsbuller. Där görs en analys av var
och hur mycket en förändrad bullersituation
överlappar med fåglarnas uppehållsområden
för födosök, häckning och rastning med mera i
nollalternativet.
Ingen övrig påverkan kopplad till järnvägen på
riksintressets värden utöver de ökade bullernivåerna bedöms uppstå. Naturligtvis kommer
andra processer och projekt att kunna påverka
områdets värden. Till exempel kan upphörd
hävd i Getteröns fågelreservat/naturreservat,
höjningar av havsnivån, ökad eller minskad
kemisk belastning från dagvatten eller ändrat
¿VNHOHGDWLOODWWRPUnGHWVQDWXUYlUGHQ

I området Getteröns fågelreservat, som är
bland annat Natura 2000-område och naturreservat, är sannolikt buller den mest lättiGHQWL¿HUDGHSnYHUNDQVIRUPHQ/DVVDEDFNDdeponin kommer att sluttäckas och kvarteret
Renen saneras vilket minskar den kemiska
belastningen på fågelreservatet. Effekter och
konsekvenser för detta område beskrivs mer
LQJnHQGHLNDSLWHONatura 2000.

 %LRWRSHUJHQHUHOODELRWRSVN\GG
VDPWVN\GGDGHRFKU|GOLVWDGHDUWHU
Inga av de inventerade områdena med naturvärden tas i anspråk av nollalternativet. Inga
områden med generellt biotopskydd påverkas.
När det gäller skyddade och rödlistade arter
på godsbangården innebär nollalternativet att
med fortsatt brukande och/eller rätt skötsel
kan bangården fortsätta att fungera som miljö
I|UYlUGHIXOONlUOYl[WÀRUDRFKLQVHNWVIDXQD
'HQ|NDGHWUD¿NHQOHGHUVDQQROLNWWLOODWW
QnJRWÀHUJURGGMXUG|GDVlQYDGVRPlUIDOlet i nuläget. Omfattningen av denna ökning
går inte att beräkna men det är sannolikt att
den inte leder till någon långsiktig påverkan
på populationerna i järnvägens närhet. Den
|NDGHWUD¿NHQNDQSnYHUNDInJHOOLYHWL1DWXUD
2000-området negativt, vilket diskuteras ovan
RFKLNDSLWHONatura 2000. Buller skulle
även kunna tänkas påverka övrig fauna i till
exempel Breared. Det råder dock stor osäkerhet kring hur mycket järnvägsbuller påverkar
djur, se faktaruta om fåglar och buller i kapitel
1DWXUD,|YULJWSnYHUNDULQWHMlUQvägen i nollalternativet skyddade eller rödlistade arter i någon större omfattning. Övriga
förändringar i status för biotoper, generella
biotopskyddsområden och skyddade och röd-
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Viltolyckor som skett 2010 - 2014 på vägar i Varberg fördelade på viltslag.
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listade arter kommer naturligtvis att äga rum,
precis som i varje annan del av landet. Till
följd av jordbrukspolitiska och naturvårdspolitiska förändringar kan till exempel betesmarker växa igen, åkermark upphöra att hävdas,
arter öka eller minska i vanlighet etc. Sett till
läge och landskap kommer dock landskapet
sannolikt inte att förändras särskilt mycket
med undantag för att ytterligare åkerytor sannolikt kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Detta kommer att vara negativt för de arter
VRPI|UHNRPPHUGlUVnQJOlUNRUJXOVSDUYDU
tofsvipor, groddjur i märgelgravar och andra
våtmarker. I den nu gällande översiktsplanen
föreslås till exempel Brearedsområdet byggas
ut norrut på åkrarna mellan betesmarkerna
och Österleden.

 9DWWHQPLOM|HU
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I Brearedsbäcken kommer partiella vandringsKLQGHU¿QQDVNYDUGHOVLWUXPPRUQHGVWU|PV
planförslaget och dels i form av växtlighet i
bäckfåran inom korridoren. Detta innebär att
de bottnar som idag är lekmiljö för öring, strax
uppströms planförslaget fortsätter fungera i
nuvarande omfattning. Det innebär att deras
status sannolikt kommer att vara fortsatt
relativt god, men med vissa hinder för rörelser
mellan bottnarna och havet. Precis som nu
NRPPHU¿VNHQDQWDJOLJHQDWWNXQQDYDQGUD
upp i Brearedsbäcken endast vissa år.
bYHQ9UnQJDElFNHQNRPPHUDWWIXQJHUD
som i nuläget med värdefulla bottnar på
vissa sträckor, men även med två partiella
vandringshinder.
För Brearedsbäcken, Vrångabäcken och Vare
dikningsföretag bedöms det rimligt att anta
att ett fortsatt vattenvårdsarbete kan leda till
HQElWWUHHNRORJLVNVWDWXV)RUWVDWW¿VNHYnUG
kan sannolikt leda till förbättrade förutsättQLQJDUI|U¿VNRFKERWWHQIDXQD'HWWDNDQ
dock motverkas av storskaliga förändringar
LODQGVNDSHWLKDYV¿VNHWLI|URUHQLQJVVLWXDtionen eller i naturvårdspolitiken.

De vattendrag som passerar järnvägen idag
kommer att fortsätta göra det. Vatten från den
nordligaste delen av sträckan kommer även
fortsatt att gå i ett dike som når Himleån strax
uppströms dess mynning i Getteröns fågelreservat. Lassabackadeponin planeras sluttäckas,
vilket minskar den kemiska belastningen på
Lassabackabäcken. Detta beräknas medföra
att bäcken blir en något bättre miljö för bland
DQQDW¿VNRFKERWWHQIDXQD0RQDUNElFNHQ
 6W|UUHGlJJGMXUYLOW
kommer även den att påverkas av en minskad
(Q|NDGWUD¿NOHGHUWLOO|NDGEDUULlUYHUNDQDY
kemisk belastning i den del som ligger
järnvägen för vilt samt en ökad risk för indiviQHGVWU|PVVDPPDQÀ|GHWPHG/DVVDEDFNDduella olyckor. Sannolikt kommer de redan
bäcken. Den nära förestående saneringen av
olycksdrabbade platserna, som till exempel
kvarteret Renen kommer sannolikt också att
bergskärningen nordost om Apelviken, även
bidra till en minskad kemisk belastning. Det
fortsatt att ha en högre koncentration olyckor
förbättrar förutsättningarna för mynningsomän omgivande områden. I nuläget handlar
UnGHWDWWIXQJHUDVRPXSSYl[WRPUnGHI|U¿VN det om en handfull olyckor per år och även
vilket i nuläget bedöms vara både Monarken fördubbling bedöms inte kunna ge annat
bäckens och Lassabackabäckens viktigaste
än mycket lokala effekter på viltstammarna i
ekologiska funktion.
Varbergs omgivningar. Jämfört med antalet
olyckor på de större vägarna i och kring
,VDPEDQGPHG9,9$%VSODQHUDGHRPOlJJstaden är dessutom antalet olyckor per år
ning av trummorna i Lassabackabäcken och
på järnvägen relativt litet, så påverkan av
Monarkbäcken kommer förorenade sediment
WUD¿NRO\FNRUJHQHUHOOWEHURUVDQQROLNWYlOVn
att grumlas och spridas i vattendragen.
P\FNHWSnYlJWUD¿NSODQHULQJEHE\JJHOVHXWOmfattningen bedöms vara begränsad och det
veckling och planering av grönstruktur som
förutsätts att VIVAB, som i nollalternativet
SnMlUQYlJVWUD¿NHQVXWYHFNOLQJ8WLIUnQHWW
ansvarar för omläggningen, vidtar lämpliga
allmänt antagande om att Varberg kommer
åtgärder för att skydda vattendragen från
att växa och kanske också förtätas kan också
grumling, exempelvis genom att arbetet utförs antas att förutsättningarna för större däggdjur
i torrhet. Grumling och sedimentation riskerar i och i nära anslutning till staden kommer att
DWWSnYHUNDERWWHQIDXQDÀRUDVDPW¿VN
försämras i och med att färre attraktiva ytor
negativt. På sikt antas att tillstånd och status i
EOLUNYDURFKDWWWUD¿NSnEnGHMlUQYlJRFK
ytvattnet i stort sett motsvarar dagens situaYlJDULQWHQVL¿HUDVYLONHWVDQQROLNWOHGHUWLOO
tion.
ÀHURO\FNRU
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 6DPPDQIDWWQLQJQROODOWHUQDWLYHW
Sammanfattningsvis bedöms effekten av
nollalternativet vara en något ökad bullerutbredning över Getteröns fågelreservat/
naturreservat samt i övriga naturområden, till
exempel Breared och Vareborg, jämfört med
QXOlJHW7UD¿NHQ|NDUIUnQLGDJFLUND
fordon per dygn till cirka 200 fordon år 2030
i nollalternativet. Det råder osäkerhet kring
om järnvägsbuller har effekter på fåglar och
KXUVWRUDGHLVnIDOOlU VHNDSLWHONatura
2000 ,RFKPHGGHQ|NDGHWUD¿NWlWKHWHQ
kommer sannolikt också antalet viltolyckor att
öka något. Övriga naturvårdsaspekter väntas vara oförändrade, sett till påverkan från
järnvägen. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser för
naturvärdena jämfört med nuläget.

 .RQVHNYHQVHUDYSODQI|UVODJHW
I bedömningen av konsekvenser används den
EHG|PQLQJVVNDODVRPUHGRYLVDVLNDSLWHO
samt de fyra typerna biotopförlust, biotopförsämring, biotopfragmentering och biotopisolering.
Den ofta allvarligaste effekttypen, biotopförlust, uppkommer under byggskedet i och med
att mark tas i anspråk. Effekten ligger dock
kvar även i driftskedet eftersom den mark
som exploaterats inte längre har någon positiv
betydelse för den biologiska mångfalden.
Generellt kommer effekter och konsekvenser
som hör samman med biotopförlust att
beskrivas under driftskedet.

 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
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För skyddade arter förs en diskussion kring
möjliga skyddsåtgärder i konsekvensbedömningen. Möjliga skyddsåtgärder redovisas
också i kapitel 9.4.3.

%\JJVNHGH
Nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
Vattenmiljöer
Åtgärder för att minska grumling och utsläpp
av föroreningar ska vidtas, samt rening
av byggavloppsvatten innan det släpps till
UHFLSLHQWVHDYVQLWW
Skyddade och rödlistade arter
Under byggtiden kommer förekomsten av
engelsk fetknopp i Breareds hagmarker att
märkas ut så att den inte skadas.

'ULIWVNHGH
Följande skyddsåtgärder som beskrivs för
GULIWVNHGHWlULQDUEHWDGHSnSODQNDUWDQ
•

Torrtrumma

•

Bullerskyddsåtgärder

•

Dammar för järnvägens avvattning

Resterande skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
Natura 2000-området Getteröns naturreservat
På den nya godsbangården utformas den nya
järnvägsanläggningen med fågelavvisare, till
exempel Kinahattar och Huven Uven eller reÀH[HUSnNRQWDNWOHGQLQJDUI|UDWWXQGYLNDDWW
fåglar skadas eller dödas, samt med åtgärder
som minimerar möjligheter till spaningsplatser för kråkor.

'HVN\GGVnWJlUGHUVRPEHVNULYVLNDSLWHO
Ytvatten,NDSLWHOGrundvatten och kapitel
20 Risk och säkerhet utgör även skyddsåtgärder för ekologiska värden i vattendrag och i
Natura 2000-området Getteröns fågelreservat. I byggskedet innebär det bland annat att
allt arbete i vatten ska bedrivas i torrhet i så
stor utsträckning som möjligt. I driftskedet
används utjämningsdammar som kommer att
kunna stängas av för att hindra att föroreningar sprids till exempel vid en olycka.

Alla kabeltrummor och kabelbrunnar
utformas med möjlighet för grod- och
kräldjursevakuering.

När det gäller små mark- och vattenområden,
de objekt som går under det så kallade generella biotopskyddet, har skyddsåtgärder tagits
fram. För dessa har samråd med länsstyrelsen
inletts och förslag har arbetats in i plankartan
och i planbeskrivningen enligt nedan.

Bullerskyddsåtgärder längs hela planförslaget
motverkar biotopförluster. Bullerskyddsåtgärderna anpassas där det behövs till naturmiljöförhållandena. Norr om Getteröbron
ska bullerskydden inte vara genomsiktliga
eftersom det kan öka risken för att inte

Biotoper
En torrtrumma läggs under eller genom
järnvägsbanken i Breared vid märgelgrav 3m.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

fåglarna ser dessa konstruktioner och därmed
À\JHULQLGHPRFKVNDGDV6|GHURPWXQQHOQ
utformas bullerskydden främst som vallar,
men vid märgelgrav 3m byggs istället en
skärm för att undvika intrång i vattenmiljön.
Ett täckt dike för jordbruksmarkens avvattning i Breared utformas som ett öppet dike
längs tre delsträckor för att även kunna
användas som leklokal för groddjur och som
VSULGQLQJVNRUULGRUL|VWYlVWOLJULNWQLQJbYHQ
mellan Österleden och Vareborg utformas
diken för att kunna användas av groddjur,
som kompensation för de diken som tas bort
på den sträckan.
,9DUHERUJI|UVWRUDVYnWPDUNHQGLULNWQLQJ
bort från järnvägen, så att den slutliga arealen
blir minst lika stor som dammen är nu. Den
nya nordstranden och bottenmiljöerna i de
nya delarna utformas så att de blir lämpliga
för grodor och salamandrar. Utvidgningen av
våtmarken görs med beaktande av lekperioder
för individerna i våtmarken. Igenfyllningen får
inte göras under månaderna mars till och med
augusti.
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mister en stor del av sin kringliggande
ODQGPLOM|/lPSOLJDSODWVHU¿QQVQlUD
Brearedsbäcken och strax öster om grodvatten
5.
Vilt
Skyddsstängsel som kommer att gå mellan
Breared och Österleden utformas för att
minimera risken för viltolyckor på Österleden.

 .RQVHNYHQVHU
5LNVLQWUHVVH.ORVWHUIMRUGHQ*HWWHU|Q
Byggskede
Under byggskedet kommer Getteröområdet
att utsättas för buller från till exempel spontning och annan byggaktivitet. Vid schaktning
för den nya godsbangården inom LassaEDFNDGHSRQLQ¿QQVHQOLWHQULVNI|UOlFNDJHDY
föroreningar till Natura 2000-området. Detta
EHVNULYVLNDSLWHONatura 2000. Sammantaget bedöms konsekvenserna för riksintresseområdet i byggskedet bli små till måttligt
negativa.

Trummor under järnvägen utformas så att de
LQWHEOLUHWWKLQGHUI|U¿VNRFKERWWHQRUJDnismer.

Driftskede
Riksintresseområdets avgränsning åt öster
löper utmed nuvarande järnväg i den nordligaste delen av tillåtlighetskorridoren. Detta
innebär att planförslagets breddning av
järnväg med tillhörande anläggningar åt
väster, medför att uppskattningsvis 4 hektar
av riksintresseområdets yta tas i anspråk.
Denna yta utgörs av buskridå, vägkant med
torrängsvegetation och Getteröbassängens
strandängars översta del. Detta område har i
naturvärdesinventeringen klassats som högt
naturvärde, klass 2. Strandängsmiljön ingår
i det som listats som riksvärden på registerbladet för riksintresset. Planförslaget innebär
alltså en biotopförlust för riksintresseområdet.
Dock är ytan mycket begränsad, riksintresseområdet är totalt ungefär 7 300 hektar
och riksintressets funktion som ekologiskt
sammanhängande kustlandskap samt även
den berörda delen, strandängens, funktion
som rast- och födosöksplats för fåglar och
Yl[WSODWVI|UKlYGJ\QQDGÀRUDEHG|PV
knappast hotas av förlusten.

Skyddade och rödlistade arter
Två nya lekmiljöer för groddjur kommer
att anläggas för att stärka populationerna
i trakten av Breared och Österleden som
kommer att drabbas av bortfall av landmiljö
NULQJJURGYDWWHQ VH¿JXU RFKJHQRP
att grodvatten 5 dräneras, fylls igen eller

Strandängarna och viken vid Getterön kan
lYHQSnYHUNDVJHQRPDWWGHQ|NDGHWUD¿NHQ
på järnvägen samt hanteringen på godsbangården gör bullernivåerna högre än i nollalternativet. Detta beskrivs mer ingående i
NDSLWHONatura 2000. Det vetenskapliga
kunskapsläget vad gäller järnvägsbuller och

Små mark- och vattenområden
Som en uppsättning skyddsåtgärder ska
generella biotopskydd som tas i anspråk
ersättas genom att motsvarande mängd
biotoper tillförs landskapet. Det innebär
att mängden biotopskyddade objekt blir
oförändrad. Utformningen beskrivs i Bilaga 26
till denna MKB.
Vattenmiljöer
Dammar för järnvägens avvattning kommer
att kunna stängas av för att förhindra utsläpp i
diken och vattendrag vid en olycka.
Dykarledningen i Brearedsbäcken kommer
DWWXWIRUPDVVnDWWGHQLQWHXWJ|UHWWGH¿QLWLYW
vandringshinder.
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dess effekter på fåglar är osäkert. De få studier
VRPJMRUWVKDULQWHSHNDWSnQnJRWVLJQL¿NDQW
samband mellan järnvägsbuller och minskad
täthet eller minskat artantal hos häckande
fåglar. De har å andra sidan inte heller kunnat
YLVDDWWGHWLQWH¿QQVHIIHNWHUVlUVNLOWLQWH
om mer långsiktiga faktorer såsom stress
och minskad reproduktionsframgång vägs in.
Indicier från korta studier på Getterön och
på strandängar i Bohuslän visar på mycket
få eller inga beteenden som indikerar att
fåglar störts vid tågpassager och annat tillfälligt men återkommande buller. Preliminära
resultat från uppföljningen av Botniabanans
effekter på fågellivet i Umedeltat visar på
mycket begränsad påverkan på beteendet
hos rastande fåglar. Vid passager av de mest
bullrande tågen iakttogs viss oro hos fåglar
inom 50 meter från järnvägen. Vid passager av
tystare tåg och på större avstånd märktes inga
andra beteendeändringar än att några fåglar
kort höjde på huvudet (Anita Wennström,
7UD¿NYHUNHWPXQWOLJNRPPXQLNDWLRQ ,
jämförelse med betydelsen av till exempel
skötselval i området bedöms det som sannolikt att buller har relativt liten betydelse.
Riksintressets värden bedöms påverkas
positivt genom att avfall tas bort under den
nya godsbangården vilket minskar påverkan
IUnQODNYDWWHQ6HPHULNDSLWHONatura
2000.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för
driftskedet, en liten biotopförlust, ökade
bullernivåer och en sannolikt minskad kemisk
belastning vara små negativa till små positiva.

1DWXUDRPUnGH*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDWRFK*HWWHU|QVQDWXUUHVHUYDW
Byggskede
Under byggskedet kommer Getteröområdet
att utsättas för buller från till exempel spontning, lastning/tippning av massor, sprängning
och annan byggaktivitet.
Vid schaktning för den nya godsbangården
¿QQVHQOLWHQULVNI|UXWVOlSS%\JJDYloppsvatten och länsvatten kommer dock
att pumpas till ett utjämningsmagasin i
hamnområdet och efter rening släppas ut i
LQUHKDPQEDVVlQJHQbYHQRPJUlYQLQJDY
bäckar och nya trummor för Monarkbäcken
och Lassabackabäcken leder till risk för
grumling som kan nå Natura 2000-området.
6HNDSLWHOYtvatten för närmare beskrivning.
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Grumling som når Natura 2000-området kan
leda till tillfälligt försämrade förhållanden för
¿VNRFKERWWHQIDXQDRFKÀRUD.RQVHNYHQserna bedöms som små till måttligt negativa.
Driftskede
Påverkan från buller och vibrationer beskrivs i
NDSLWHONatura 2000.
Värdena i Getteröns fågelreservat och naturreservat bedöms påverkas positivt genom att
avfall tas bort under den nya godsbangården
vilket minskar påverkan från lakvatten. Se mer
LNDSLWHONatura 2000.
Sammantaget bedöms konsekvenserna i
driftskedet, något ökade bullernivåer och en
sannolikt minskad kemisk belastning, vara
små negativa till små positiva.

%LRWRSHU
Planförslaget innebär att större eller mindre
delar av många av de utpekade naturvärdesobjekten tas i anspråk. I många fall diskuteras
här biotopförlust som följden av intrång i
värdefulla naturmiljöer. Det innebär i sin tur
påverkan på de arter som förekommer inom
naturmiljöerna. Detta beskrivs inte särskilt
långtgående här utan tas upp i mer detalj i
stycket om skyddade och rödlistade arter.
Byggskede
3ODQI|UVODJHWLQQHElUDWWDYGHEHVNULYQD
naturvärdesobjekten i olika utsträckning
tas i anspråk för exploatering och därmed
förlorar i kvalitet genom framför allt biotopförlust. Denna biotopförlust orsakas av själva
järnvägsanläggningen i sig men också av
arbetsområden och tillfartsvägar i byggskedet.
Eftersom huvuddelen av de områden som
tas i anspråk endast under byggtiden inte
bedöms kunna återställas på ett sådant sätt
att naturvärdena helt återuppstår blir det
SnGHÀHVWDKnOORQ|GLJWDWWVNLOMDXWYLONHQ
biotopförlust som hör till bygg- respektive
driftskedet. Biotopförlusterna beskrivs därför
under driftskedet utom de platser som tas i
anspråk för tillfälliga upplag. Under byggtiden
kommer också stora delar av de utpekade
naturvärdesobjekten att utsättas för buller
och ljus samt störning från en ökad mänsklig
aktivitet (visuell störning). Effekter och konsekvenser av detta är svåra att förutse, men
sannolikt kommer en viss, tillfällig biotopförsämring att medföra att enskilda djur skräms
bort under den tid störningarna förekommer
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och fågelhäckningar och annan reproduktion
kan misslyckas i eller kring de områden där
byggaktiviteter sker och i de fall de sker under
vår och sommar.

att kunna återhämta sig när marken återgår
till att bli brukad åker. Under byggtiden
minskar dock arealen lämplig häckningsmiljö
för bland annat sånglärka.

Vid bangården och avloppsreningsverket
kommer ett område med ruderatmark
(objekt E i tabell 9.2, visst naturvärde) att
tas i anspråk som upplagsyta för hantering
av något förorenade massor. Området är i
nuläget verksamhets- och upplagsytor kring
QnJUDROMHFLVWHUQHU'HYlUGHQVRP¿QQVGlU
LIRUPDYUXGHUDWPDUNVÀRUDRFKLQVHNWIDXQD
kommer med största sannolikhet att försvinna.
Detta innebär en omfattande påverkan på ett
visst värde, vilket motsvarar att konsekvenserna är av liten till måttlig betydelse. En del
av detta område har inte kunnat inventeras
och bedömningen av områdets värde och
således konsekvenserna är därmed något
osäker.

Upplagsytorna innebär också vissa risker för
de groddjur som håller till i märgelgraven mitt
ute i åkerlandskapet (objekt 3m, högt naturYlUGH 0HGRPIDWWDQGHWUD¿NRFKÀ\WWDQGH
av massor i området riskerar groddjur som
rör sig norrut från sin lekdamm att dödas eller
skadas. För åkermarkerna bedöms byggskedet
innebära svagt till måttligt negativa konsekvenser.

Naturvärdena i området där järnvägen läggs i
tunnel förväntas inte påverkas.
I Breared kommer arbetena kring tunnelpåslaget eventuellt att innebära att hävden av
betes- och ängsmarkerna försvåras tillfälligt.
Detta innebär risk för tillfällig igenväxning
under något eller några år med minskad
mångfald av främst kärlväxter och insekter
som följd. Om hävden ändå kan vidmakthållas
eller återupptas så snart arbetena inte innebär
hinder kan värdena med största sannolikhet
återhämtas.
Kring tunnelmynningen innefattar arbetena
sprängning och schaktning för betongtunneln. Detta innebär omfattande buller och
sannolikt ökad belysning under byggtiden och
transporter av massor ut till åkrarna. Detta
kan leda till att djur (sannolikt främst fåglar,
eventuellt groddjur, småvilt och större djur)
under byggtiden skräms bort även i områdena
kring byggplatsen. Möjligen kan även fåglar
störas på ett sådant sätt att häckningsförsök
misslyckas i högre grad än normalt. För
Breareds betesmarker och skogsmiljöer
bedöms byggskedet innebära måttligt negativa
konsekvenser.
Upplagsytor mellan Breared och Österleden
innebär att ungefär halva naturvärdesobjekt
G (visst naturvärde) tas i anspråk. Eftersom
detta rör sig om åkermark kommer värdena,
till exempel som häckningsplats för sånglärka,

Upplagsytor planeras också i Jonstaka och
YLGgVWUD+ROPDJlUGH VH¿JXULNDSLWHO
6 Genomförande och byggmetoder bYHQ
här används åkermark, vilket innebär att
områdena är återställningsbara. Under den
tid de används kan värdet för fågelarter som
häckar på åkrar, till exempel sånglärka och
WRIVYLSDPLQVND&LUNDPHWHU|VWHURP
-RQVWDND¿QQVHQPlUJHOJUDYPHGYDQOLJ
groda och mindre vattensalamander, påverkan
under den tid som upplagsytan används
bedöms som liten.
Driftskede
*HWWHU|RPUnGHW
Getteröområdet (objekt med siffran 2 i beteckQLQJHQL¿JXU NRPPHURFNVnIUDPI|UDOOW
att drabbas av biotopförluster där järnväg
och den nya bangården tar mark i anspråk.
Naturvärdena ligger samlade i tillåtlighetskorridoren och väster om denna. I öster ligger
åkermark, större vägar och bostadsområden.
Detta gör att isolering eller fragmentering med
mera inte bedöms ha mer än en begränsad
måttlig negativ inverkan på naturvärdena.
Bullernivåerna (ekvivalentnivåer) är något
högre än för nollalternativet, vilket med stor
osäkerhet (se diskussion om buller i kapitel
Natura 2000) kan resultera i biotopförsämring för vissa djurarter som till exempel
skulle kunna yttra sig i försämrad häckningsframgång hos fåglar eller ökad stressnivå hos
grodor. Dock bedöms betydelsen av denna
typ av förändringar i miljön vara relativt liten
i förhållande till betydelsen av skötselval i
området och de biotopförluster planförslaget
medför. Spridningen av ljud med maximala
ljudstyrkor blir också något mindre för planalternativet (med åtgärder) än för nollalternativet.
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Längst i norr tar spårområde, nya slänter,
bullerskyddskärm och serviceväg ytor i
DQVSUnNNULQJGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ REMHNW
2c, högt naturvärde). Det som försvinner är
främst vägkanter och en buskbård samt den
översta delen av strandängarna och åkrarna
som sträcker sig ner mot Getteröns fågelreservat. Något längre söderut ligger Lassahöjden, av vars hällmarker (objekt 2d, högt
naturvärde) några få tiotal kvadratmeter
längst i nordost tas i anspråk. Området direkt
öster om hällmarkerna, en mosaik av före
detta tomtmark, hällar och buskrik gräsmark
(objekt 2b, påtagligt naturvärde), försvinner
till omkring 90 procent eftersom den nya
bangården läggs där. Endast en liten del
längst i sydväst blir kvar. Den södra halvan
av bangården tar omkring en fjärdedel av den
buskmark som täcker den gamla deponin
(objekt 2a, högt naturvärde) i anspråk. Den
sluttäckning som planeras (oavsett om
projektet Varbergstunneln genomförs eller
ej) för resten av deponin bedöms sannolikt
leda till förlust av i stort sett alla kvarvarande värden som är knutna till gräs- och
buskmarken i objekt 2a.
Biotopförlusterna innebär att betydande
mängder gräs- och buskrik mosaikmark
försvinner tillsammans med små mängder
hällmark och strandäng. Detta innebär att
de arter, främst till exempel fjärilar och
torrängs- och ruderatanknutna kärlväxter,
som förekommer där minskar något i området.
Betydelsen av denna förlust är påtaglig och
kan klassas som en måttligt negativ konsekvens. Större biotopförluster i strandängarna
eller hällmarkerna på Lassahöjden hade dock
varit värre än förluster av busk- och mosaikmark på deponin. Bullernivåerna på Lassahöjden och området söder därom beräknas
stiga endast mycket måttligt till följd av den
spontlösning som föreslås för bangårdens
västsida.
'HQQXYDUDQGHEDQJnUGHQRFKFHQWUDOD
VWDGHQ
Bangården och centrala staden (objekt med
siffran 4 i beteckningen, samt område E)
kommer också att framför allt påverkas genom
biotopförluster. I och med att de är belägna
inne i industri- och stadsmiljön bedöms
fragmentering och isolering vara av ringa
betydelse.
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Den nuvarande bangården (objekt 4b, högt
naturvärde) är en artrik miljö för grus- och
sandmarksanpassade kärlväxter och insekter
och en av landets mest betydelsefulla
lokaler för några av dem, främst kalvnos och
nNHU¿EEOD%DQJnUGHQNRPPHULVLQKHOKHW
att tas i anspråk i och med bygget av tråg, ny
järnväg och järnvägsstation. Strax söder om
den nuvarande stationen ligger parkmiljöer
(objekt 4a, högt naturvärde) med grova träd
RFKDUWULNODYÀRUDLQNOXVLYHHWWDQWDOU|GOLVtade arter, som till stor del, minst hälften,
också försvinner. Flera av träden som tas bort
lUSODQWHUDGHUXQWRFKGlUPHGEHG|PV
uppfylla kriteriet för särskilt värdefulla träd.
Biotopförlusten i dessa miljöer bedöms ha
mycket stor betydelse. Inte minst är ruderatPDUNVÀRUDQRFKIDXQDQVnYLNWLJDWWSODQHUQD
på järnvägen kan påverka bevarandestatusen
för kalvnosen på nationell nivå. Förlusten
av parkmiljö och bangård betyder att staden
Varbergs naturvärden minskar starkt.
Utgående från utvärderingsmatrisen kan man
säga att stor skada på höga värden ger stora
negativa konsekvenser för naturvärdena i
området.
Det är i nuläget inte känt vad Varbergs
NRPPXQNRPPHUDWWJ|UDPHGGHQEH¿QWOLJD
MlUQYlJHQ$WWMlUQYlJVWUD¿NHQI|UVYLQQHUIUnQ
till exempel betesmarkerna söder om centrala
staden och från området vid Apelviken
innebär sannolikt en minskad bullerbelastning
där vilket eventuellt kan påverka naturvärdena där i positiv riktning genom att biotopkvaliteten ökar något. Denna konsekvens
bedöms vara neutral till liten positiv.
Naturvärdena där järnvägen går i tunnel
förväntas inte påverkas. Påskbergsskogen
utgörs till sin helhet (förutom en damm i
norra delen) av torr mark och bedöms därför
inte påverkas av eventuella grundvattensänkningar under byggtiden.
%UHDUHG
I Breared (objekt med siffran 3 i beteckningen,
samt objekt G) går planförslagets järnväg
tvärs igenom ett område med många naturvärdesobjekt på båda sidor om järnvägen. I
faunan ingår bland annat groddjur, för vilka
HQWUD¿NHUDGMlUQYlJXWJ|UHQEDUULlU+lUEOLU
det alltså fråga om både biotopförluster och
fragmentering som ger negativa konsekvenser
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i form av minskade arealer naturbetesmark
och skog (biotopförlust) samt minskade
överlevnadschanser för groddjur genom att
sambanden mellan lekvatten bryts (fragmentering/isolering).
Nedfarten till servicetunneln kommer att
läggas i ett område med blandskog och inslag
av grova träd (objekt 3g, påtagligt naturvärde).
Endast en liten del, mindre än en tiondel,
av ytan väntas tas i anspråk. De halvöppna
till öppna artrika gräsmarkerna, ängs- och
betesmark, som ligger runt brukshundsklubben något längre åt sydost (objekt 3f, högt
naturvärde framför allt, men också objekt
3a, högt naturvärde) påverkas till en relativt
liten del, sannolikt mindre än en tiondel, av
bergtunnelns övergång till betongtunnel. Det
är sannolikt att de ytor som använts som
arbetsytor under byggtiden förlorar såpass i
kvalitet för framför allt kärlväxter att de även
under driftskedet kan sägas få försämrad
biotopkvalitet.
I slänten nedanför de öppna gräsmarkerna
¿QQVEM|UNGRPLQHUDGEODQGO|YVNRJPHG
inslag av grova träd (objekt 3b, påtagligt
naturvärde) och längre åt sydost, på Breareds
I|UHGHWWDPRVVH¿QQVIXNWlQJDURPYl[ODQGH
med buskmark (objekt 3c, påtagligt naturvärde). Dessa objekt påverkas i relativt stor
utsträckning. Uppskattningsvis en fjärdedel
till hälften av ytan tas i anspråk och möjligheterna till spridning för groddjur, som bedömts
som goda i nuläget, försämras drastiskt
genom att järnvägen delar området i två delar.
Buller från järnvägen kan i någon mån sägas
utgöra biotopförsämring, men det bedöms
mindre sannolikt att detta skulle vara bestämmande för områdets kvalitet i jämförelse med
den biotopförlust och fragmentering som
påverkar i långt större grad. Fragmenteringen
motverkas i viss grad av de öppna, grodanpassade diken som kommer att anläggas längs
järnvägens nordsida. Dessa kommer att bidra
till djurens rörelsemöjligheter i landskapet.
Järnvägslinjen går efter mossen ut över
åkermark (objekt G, visst naturvärde) och
stryker nära en märgelgrav (objekt 3m, högt
naturvärde) med skyddsvärd groddjursfauna (diskuteras närmare under rubriken
Groddjur). Åkermarken minskar något i
areal, mindre än en tiondel tas i anspråk.
Under driftskedet kan största delen av de
ytor åkermark som togs i anspråk för upplag
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under byggtiden åter brukas som åker och
kommer då sannolikt att återta sitt naturvärde, till exempel som häckningsplats för
sånglärka och som möjlig spridningsmiljö
för groddjur. Eftersom märgelgraven ligger
på lera, som är tät, bedöms den inte riskera
att dräneras på sitt vatten. Däremot innebär
järnvägen att hela området norr om dammen,
som idag sannolikt i viss utsträckning utgör
en spridningsmöjlighet, skärs av eftersom en
VnSDVVWUD¿NHUDGMlUQYlJXWJ|UHQEDUULlUI|U
groddjur.
På båda sidorna om Österleden passerar
järnvägslinjen två områden med obrukad,
torrängsartad åkermark med artrik kärlväxtÀRUDVRPlUI|UXWVlWWQLQJDUI|UHQULNLQVHNWVfauna och häckningsmiljöer för sånglärka. I
jordhögar på den nordvästra sidan fanns vid
LQYHQWHULQJVWLOOIlOOHWHQEDFNVYDOHNRORQL
RFKYDUK|JDUQDERUWDRFKLQJD
backsvalebon kunde hittas. Området nordväst
om vägen (objekt 3k, högt naturvärde) har
därför minskat i värde sedan inventeringen.
Järnvägen och bullervallar kommer sannolikt
att ta ungefär hälften av detta objekt i anspråk.
Området sydost om Österleden (objekt 3j,
påtagligt naturvärde) uppvisar ungefär samma
kvaliteter. Detta område kommer att i sin
helhet tas i anspråk av den nya järnvägen samt
den nya sträckningen av Österleden.
Invid det torrängsartade partiet sydost om
Österleden ligger två märgelgravar (objekt 3i,
högt naturvärde) med skyddsvärd groddjursfauna. Den nya dragningen av Österleden kan
leda till att den södra av dessa dräneras eller
delvis fylls ut vilket innebär att den fauna
VRP¿QQVGlUI|UVYLQQHUHOOHUInUPLQVNDG
förekomstarea.
Sammantaget innebär planförslaget att
Brearedsområdet utsätts för både biotopförlust och fragmentering av värdefulla naturmiljöer, även om de inarbetade skyddsåtgärderna
räknas in i bedömningen. Till detta kommer
en viss biotopförsämring i form av ökat buller.
Detta innebär att områdets höga värden
minskar på ett påtagligt sätt vilket bedöms
medföra stora negativa konsekvenser.
'HXWE\JJQDGVSODQHUVRP¿QQVLNRPPXQHQV
översiktsplan innebär att ytor inom objekt G
kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse.
Detta leder till kumulativa effekter i och med
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att ytterligare delar av objektet förlorar sina
naturvårdskvaliteter. Betydelsen av detta
bedöms dock vara svagt till måttligt negativ
eftersom objekt G bara har visst naturvärde,
GHQOlJVWDNODVVQLQJHQHQOLJWVIW66
standarden för naturvärdesinventering.
9DUHERUJ
9DUHERUJVRPUnGHW REMHNWPHGVLIIUDQL
beteckningen) kommer att påverkas genom
biotopförlust i ett antal naturvärdesobjekt.
(IWHUVRPGHÀHVWDDYYlUGHQDlUNQXWQDWLOO
rörliga arter som fåglar samt till kärlväxter
med god spridningsförmåga är risken för
effekter av biotopfragmentering eller isolering
mindre betydelsefull än biotopförlusterna. De
förekomster av groddjur som konstaterats
ligger i huvudsak samlade norr om järnvägslinjen.
Järnvägen når området från nordväst och
JnUI|UVWWYlUVLJHQRPHWWRPUnGH REMHNWD
K|JWQDWXUYlUGH PHGnNUDUGlUÀHUDNDQWDV
av trädrader av poppel. I de sandiga åkerkanWHUQD¿QQVRFNVnÀHUDVWHQPXUDU2PUnGHWlU
artrikt, både vad gäller kärlväxter i åkerkanterna och vad gäller lavar och mossor på
träden. Planförslagets järnvägsdragning delar
området ungefär på mitten och tar uppskattningsvis ungefär en fjärdedel av marken i
anspråk. Trädrader och stenmurar korsas
på tre ställen. Uppdelningen av området
bedöms inte innebära att några av de arter
som noterats isoleras eller drabbas av negativa
effekter eftersom samtliga arter är relativt
lättspridda och därför kan sprida sig utmed
eller över den nya banvallen.
Planförslaget innebär att två områden med
högt naturvärde tas i anspråk till en måttligt
stor respektive en stor del i Vareborgsområdet. Detta innebär lokalt i objekten stor
minskning av naturvärdena. Sett till hela
området försvinner en måttligt stor andel av
de ingående småbiotoperna, men karaktären
och den ekologiska funktionen blir kvar i stor
utsträckning i och med att många av trädraderna, åkerkanterna och stenmurarna ändå
inte berörs av planförslagets järnväg. De

Tabell 9.5



måttligt stora ingreppen i värdefulla miljöer
bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser.

6PnPDUNRFKYDWWHQRPUnGHQJHQHUHOOD
ELRWRSVN\GGVRPUnGHQ
Byggskede
De generella biotopskyddsområden (här ofta
kallade småbiotoper) som tas i anspråk under
byggtiden kommer att fortsätta tas i anspråk
i driftskedet. De beskrivs därför under
rubriken driftskede. De tillfälliga upplagsytor
som kommer att användas under byggtiden
kommer att användas på ett sådant sätt att
generella biotopskyddsområden inte påverkas.
Driftskede
$YGHLGHQWL¿HUDGHREMHNWLQRPWLOOnWOLJhetskorridoren som omfattas av generellt
biotopskydd kommer planförslagets järnväg
med spår, slänter och kringanläggningar
såsom servicevägar, bullervallar och bullerskärmar ta hela eller delar av 26 stycken i
anspråk. Exakt vilka och hur mycket redovisas
i Bilaga 26 till denna MKB. I tabell 9.5 framgår
antal och mängder objekt som kommer att tas
i anspråk direkt eller där funktionen skadas i
övrigt.
Småvattnen är samtliga diken utom ett på
delsträckan Österleden-Hamra (nummer 66
L¿JXU 'HWlUHQPlUJHOJUDYVRPWDVL
anspråk till ungefär hälften, strax söder om
Vareborgs gård. Förutom de objekt som tas
upp i tabellen kommer sannolikt Österledens
omdragning att innebära att ytterligare en
PlUJHOJUDYQXPPHUL¿JXUKHOWHOOHU
delvis skadas genom dränering eller igenfyllning.
Mängden biotopskyddade objekt som tas
i anspråk på sträckan norr om tunneln
bedöms som måttlig. Söder om tunneln, och
särskilt vid Vareborg, är det dock relativt
stora mängder biotopskydd som skadas, både
räknat som antal objekt och räknat i antal
meter av respektive typ.

Biotopskyddsobjekt som skadas av planförslagets järnvägsdragning.
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De objekt som skadas är av varierande naturvärdeskvalitet, alltifrån uttorkade diken och
nästan nedrasade och övervuxna stenmurar
till märgelgravar och bäckar som hyser en
VN\GGVYlUGJURGGMXUVUHVSHNWLYH¿VNIDXQD
och välbevarade stenmurar. Funktionen för
¿VNGLVNXWHUDVXQGHUDYVQLWWHWRPYDWWHQdrag och groddjur tas i huvudsak upp under
VN\GGDGHRFKU|GOLVWDGHDUWHU'HÀHVWDDY
alléerna är poppelrader i åkerkanter som
fungerar som läplanteringar kring Vareborg.
Minskningen av biotopskyddade objekt
kommer att innebära att många småmiljöer för djur och växter i odlingslandskapet
försvinner. Småbiotoperna är till exempel
växtplats för lavar och mossor, en plats
DWWV|NDVN\GGSnI|UÀHUDInJHODUWHURFK
åkerrenar och kanter mot åkrar är växtplatser
för kärlväxter som till exempel åkerogräs.
Totalt sett blir framför allt landskapet sydost
om Varberg fattigare på den här typen av
miljöer om inga skyddsåtgärder skulle genomföras. Med de inarbetade skyddsåtgärderna
som föreslås i Bilaga 26 till denna MKB blir
mängden biotopskyddade objekt (antalet
meter av linjeelement och kvadratmeter av
ytelement) oförändrad eller ökar.
Eftersom de nyanlagda småbiotoperna
kommer att vara nylagda stenmurar, nyplanterade trädrader och nygrävda diken kan man
vänta sig att deras ekologiska värde initialt är
något mindre än de objekt de ersätter. Skillnaden kommer dock efter ett ganska litet
antal år att försvinna i takt med att vegetation
etablerar sig på och invid de nya konstruktionerna. Ur en annan synvinkel kommer den
ekologiska funktionen också i många fall vara
bättre eftersom även nedrasade stenmurar och
icke-vattenförande diken kommer att ersättas
med helt uppbyggda stenmurar och diken som
åtminstone under en stor del av året håller
vatten. Dessa åtgärder bedöms kompensera
för bortfallet av småbiotoper på ett sådant
sätt att de biologiska värdena knutna till dem
inte minskar, åtminstone inte på längre sikt
än något år. Med de föreslagna åtgärderna
förväntas alltså planförslaget vara ungefär av
neutral betydelse för naturvärdena knutna till
småbiotoper.

9DWWHQPLOM|HU
Byggskede
I byggskedet kommer det att grävas i alla de
fyra berörda bäckarna och i Vare diknings-
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företag. Vattnet kommer därigenom att
grumlas vilket både leder till sedimentation/
uppslamning av större partiklar och grumling
DY¿QPDWHULDO6NDGRUQDNDQYDUDOnQJYDULJD
men i regel försvinner sedimenten efter något
HOOHUQnJUDnU*UXPOLQJRUVDNDWDY¿QPDWHULDO
kan ge fysiska skador och orsaka igensättning
av gälar hos djur samt minskar siktdjupet
i vattendragen. Grumling kan ge minskad
primärproduktion vilket leder till minskad
födotillgång. Det kan även vara en stressIDNWRUI|U¿VNYLONHWNDQJHlQGUDGHEHWHHQGHQ
VnVRPÀ\NWVDPWI|UVYnUDI|GRV|NYLONHWOHGHU
till minskad tillväxt. I vissa fall kan dock
små positiva effekter uppstå då grumlingen
erbjuder ett skydd för yngel vilket minskar
predationsrisken.
Hur länge grumlingen pågår, vilket material
som frigörs och under vilken årstid verksamKHWHQSnJnUlUYLNWLJDIDNWRUHU'HÀHVWD
vattenlevande arter klarar några veckors
grumlighet eftersom de är anpassade för
naturlig grumlighet på grund av höga vattenÀ|GHQ3nJnUJUXPOLQJHQLÀHUDPnQDGHUNDQ
det få negativa effekter för vattenlevande arter.
Reproduktionen på till exempel en öringbotten kan därmed slås ut under något år,
men stammen i vattendraget står sig oftast.
*UXPOLQJVRPQnUXWLKDYHWGlU¿QPDWHULDOHW
har möjlighet att sedimentera, kan ha negativa
effekter på naturvärdena där.
Åtgärder för att minimera grumling kommer
att vidtas i alla bäckar, särskilt i de två
bäckarna i söder, Brearedsbäcken och VrångaElFNHQVHLQDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHUL.DS
Ytvatten.
(QOLJWNDSYtvatten bedöms det vid LassaEDFNDElFNHQVDPW0RQDUNElFNHQ¿QQDVULVN
för frigöring av förorenade sediment från
bäckfåran. Grumlingen bedöms både leda
till sedimentation och grumling men omfattningen är begränsad. Dessa vattendrag är
dessutom redan grumliga vilket innebär att
de är mindre känsliga för grumlande effekt.
Sedimentation av större partiklar kommer
initialt att ske nära arbetsområdet, framföUDOOWRPDUEHWHQDJ|UVLOnJÀ|GHVSHULRGHU
9LGVW|UUHÀ|GHQNRPPHUGRFNVHGLPHQWHQ
VXFFHVVLYWI|UÀ\WWDVQHGVWU|PVPRWODJXQHUQD
inom Getteröns naturreservat, en process som
redan sker idag med suspenderat material
från dagvattnet från centrala Varberg.
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Bottenlevande fauna nedströms arbetsområdet riskerar att påverkas. Omläggning av
trummorna under järnvägen i Lassabackabäcken kommer att ske även i nollalternativet. Skillnaden är att i planförslaget utökas
antal spår vilket innebär en något större
samt längre störning jämfört med nollalternativet. Med inarbetade skyddsåtgärder
medför planförslaget en något längre störning
men omfattningen av ingreppet bedöms vara
likvärdigt som i nollalternativet. Föroreningsspridningen anses vara av mindre betydelse
jämfört med partikelsedimentationen vilken
ställvis kan bli högre i lugna partier. I jämförelse med den sedimentation som redan nu
sker i deltaområdena för Monarkbäcken och
Himleån, samt den kontinuerliga transport
av orenat dagvatten som belastar bäckarna
bedöms påverkan på vattenmiljön vara liten.
*UXPOLQJDY¿QSDUWLNODUSnYHUNDU\WYDWtenkvaliteten med avseende på siktdjup och
halten suspenderat material men är av övergående karaktär. Yngel i nedströms uppväxtområden kan då exempelvis tillfälligt få svårare
att hitta föda. Konsekvenserna bedöms dock
sammantaget vara inga eller små negativa.
De ytliga jordlagren i söder domineras av sand
som underlagras av lera. Här anses erosionsULVNHQVDPWULVNI|UJUXPOLQJDY¿QPDWHULDO
vara högre än i norr. Brearedsbäcken passerar
en damm nedströms järnvägen där sedimentation av större partiklar såsom sand och
grovsilt kan ske innan vattnet når lekbottnar
nedströms i Brearedsbäcken samt i Vrångabäcken. Effekterna blir framförallt grumling av
¿QPDWHULDOYLONHWEHG|PVYDUDDY|YHUJnHQGH
karaktär. Konsekvenserna för Brearedsbäcken
bedöms bli små till måttligt negativa.
,9UnQJDElFNHQ¿QQVYlUGHIXOODERWWQDU
några hundra meter nedströms och särskilda
åtgärder för att minska grumling blir därmed
viktiga. Viss sedimentation kommer troligtvis
att ske under byggtiden men eftersom vattendraget är grunt och strömmande kommer
framförallt större partiklar kunna sedimentera. Med inarbetade skyddsåtgärder kommer
omfattningen bli begränsad. Sedimenten
bedöms försvinna successivt vid högre
À|GHQRFKLWDNWPHGDWWPDWHULDOWUDQVSRUWHQ
PLQVNDU*UXPOLQJDY¿QPDWHULDOJHUHQ
begränsad och övergående påverkan på
VWDWLRQlUVDPWYDQGUDQGH¿VN.RQVHNYHQserna bedöms bli små till måttligt negativa.
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,1\JnUGVElFNHQ¿QQVOHNERWWQDUHQNQDSS
kilometer till en och en halv kilometer
nedströms järnvägen, mellan Västkustvägen
och mynningen i havet. Vare dikningsföretag
ligger i ledning i höjd med järnvägen och
kommer att hanteras som en ledningsomläggning med en mycket begränsad schakt. Risken
att sediment transporteras till Nygårdsbäcken
via dikningsföretaget bedöms vara väldigt
liten. Det innebär att påverkan på bottenOHYDQGHIDXQDVDPW¿VNEHG|PVEOLYlOGLJW
liten. Konsekvenserna bedöms bli inga till små
negativa.
Omfattande arbeten i de öppna bäckfårorna
(Brearedsbäcken och Vrångabäcken) föreslås
I|UOlJJDVWLOOOnJÀ|GHVSHULRGHUYLONHWLV|GUD
Sverige inträffar under juli, augusti samt halva
september. Då undviks risken att överlagra
nedbäddad rom under perioden (september)
oktober-maj, samt även yngelperioden i juni
månad. Värt att notera är risken för intensiva
regn under sommarperioden vilket kan leda
till omfattande erosion och sedimentation av
RVN\GGDGHVOlQWHU,NDSLWHOJHVH[HPSHO
på möjliga skyddsåtgärder för att förhindra
slänterosion. Genom att styra arbetet till
lämpliga perioder samt vidta åtgärder för
att minska risken för grumling begränsas de
QHJDWLYDNRQVHNYHQVHUQDSn¿VNRFKERWWHQfauna.
Med åtgärder som minskar grumlingen till ett
minimum bedöms risken att vattendragen ska
påverkas permanent som liten. Viss grumling
är sannolikt oundviklig, vilket kan leda till
QHGVDWWUHSURGXNWLRQKRV¿VNLGHV|GUD
bäckarna och kanske något sämre uppväxtförhållanden i Monarkbäcken/Lassabackabäckens mynningsområde. Bottenfauna har
sämre möjligheter att undvika påverkan än
¿VNRFKSnYHUNDQNDQORNDOWEOLK|JUHLOXJQD
partier. I strömmande och grunda vatten
bedöms påverkan bli väldigt liten. Effekterna
blir främst ökad drift av ytlig bottenfauna och
en viss försämring av tillväxten. Konsekvensen
bedöms till liten negativ.
Åtgärder som för med sig att föroreningar
släpps ut i bäckarna kan påverka naturvärden
negativt. Särskilt föroreningar som av misstag
släpps ut i Lassabackabäcken och Monarkbäcken kan få negativa konsekvenser eftersom
de rinner ut i Getteröns fågelreservat, som
är en känslig och mycket värdefull miljö.
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Lakvatten och byggavloppsvatten från den
nya bangården kommer dock att släppas ut
i hamnbassängen efter rening och påverkar
därigenom inte bäckarna.
Byggavloppsvattnet från den norra tunneldelen samt från hela schakten i norr föreslås
genomgå omfattande rening innan utsläpp
sker i närliggande recipient. Inarbetade
nWJlUGHUEHVNULYVPHULNDSLWHOYtvatten.
Utloppsvattnet kommer att innehålla partiklar,
partikelbundna föroreningar, olja samt kväve,
främst i form av ammonium och nitrat men
även en mindre andel ammoniak och nitrit.
De olika formerna av kväve är toxiska för såväl
OD[¿VNDUVRPERWWHQIDXQDYLGROLNDKDOWHU
Efter kväverening av byggavloppsvattnet
bedöms kvävehalterna närmast utloppspunkten ge en viss förhöjning vilket lokalt kan
LQQHElUDHQVWUHVVSn¿VN(IWHUVRPKDPQEDVsängen är stor bedöms dock påverkan bli
begränsad. Inga toxiska halter bedöms uppstå.
Den totala belastningen till hamnbassängen
och kustvattenförekomsten bedöms innebära
en marginell förhöjning av kvävehalten vilket
inte bedöms leda till negativa konsekvenser
såsom algblomning. Konsekvenserna bedöms
sammantaget bli små negativa.
Byggavloppsvattnet från den södra tunneldelen samt från jordschakten mellan Breared
och Vareborg föreslås genomgå omfattande
rening innan utsläpp sker i närliggande
recipient. Inarbetade åtgärder i bäckarna
EHVNULYVPHULNDSLWHOYtvatten. Med
vidtagna skyddsåtgärder kommer halterna i
utgående renat vatten vara kraftigt reducerade. Halterna kommer dock variera under
E\JJVNHGHWRFKGHW¿QQVULVNI|UWLOOIlOOLJW
högre ammoniumhalter vilket kan innebära en
stress på bland annat öring men inga toxiska
halter bedöms uppkomma. Påverkan bedöms
bli måttligt negativ närmast utsläppspunkten
i Breareds- och Vrångabäcken, där halterna
är som högst. Längre ifrån utsläppspunkten
kommer halterna till följd av utspädning
sjunka. Påverkansområdets utbredning
kommer variera under året och beror på
utsläppshalt, aktuell kvävehalt i vattenGUDJHWVDPWÀ|GHVVLWXDWLRQ0HGLQDUEHWDGH
åtgärder bedöms halterna i vattendraget vara
förhöjt under byggskedet men inga långvariga
effekter bedöms uppstå till följd av utsläppet.
Konsekvenserna bedöms bli små till måttligt
negativa.
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,NDSLWHOYtvatten framgår att det vid
VW|UUHUHJQ¿QQVULVNI|UEUlGGQLQJDYRUHQDW
byggavloppsvatten från jordschakten, vilket
framförallt kommer medföra utsläpp av
partiklar och eventuella oljeföroreningar.
Till hamnbassängen kommer även partikelbundna föroreningar samt klorerade
lösningsmedel att brädda. Dessa regntillfällen är mycket korta och leder till tillfälligt
förhöjda halter. Påverkan i hamnbassängen,
där naturvärdena bedöms vara låga, kommer
bli begränsad. I Breareds- och Vrångabäcken bedöms utsläppet ge tillfälligt ökad
grumling och sedimentation. Effekterna av
grumlingen bedöms bli begränsad eftersom
GHÀHVWDYDWWHQOHYDQGHDUWHUNODUDUWLOOIlOOLJ
grumling i några veckor. Om dikeskanter inte
är erosionsskyddade kan partikeltransporten
vid stora regn bli ännu större än det som
kommer från schakten, vilket kan leda till
mer omfattande sedimentation. Effekterna av
bräddning och erosion i vattendragen kan bli
QHGVDWWUHSURGXNWLRQKRV¿VNVDPW|NDGGULIW
och minskad tillväxt för såväl de organismer
som lever på bottenytan som de som ligger
QHGJUlYGD,NDSLWHOYtvatten beskrivs
skyddsåtgärder för att erosionsskydda dikeskanter. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms
konsekvenserna bli små negativa.
Driftskede
I planförslaget påverkas Himleån av oförändrade mängder dagvatten från järnvägen, via
ett dike längst norrut på sträckan. VattenNHPLQEHVNULYVLNDSLWHOYtvatten. Eftersom
förhållandena bedöms vara oförändrade
jämfört med både nollalternativ och nuläge
väntas inga konsekvenser för Himleån under
driftskedet.
Lassabackabäcken kommer att kulverteras på
en något längre sträcka än idag. De bottnar
som tas bort är de enda möjliga lekbottnarna
i bäcken, men de bedöms i inventeringen ha
relativt lågt värde för öring eftersom de är
VROH[SRQHUDGH(OSURY¿VNHQDVRPJMRUGHV
EnGHXSSRFKQHGVWU|PVEH¿QWOLJMlUQYlJ
gav ingen öringfångst och mycket lite av
andra arter. Vattenkemin bedöms komma
att förbättras eftersom den del av deponin
som tas i anspråk för planförslagets bangård
kommer att schaktas ur. Risken för utsläpp till
följd av olyckor på godsbangården hanteras
JHQRPDWWXWÀ|GHWIUnQEDQJnUGHQNRPPHUDWW
kunna stängas av och vid behov även kunna
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SXPSDVXSSVHNDSLWHOYtvatten. Varbergs
kommuns planerade sluttäckning av deponins
övriga delar kommer att genomföras oavsett
om planförslaget blir verklighet. Detta leder,
precis som i nollalternativet, till en minskad
kemisk belastning på Lassabackabäcken.
För denna bäck leder alltså biotopförlust till
PLQVNDGHNYDOLWHWHUI|U¿VNRFKERWWHQIDXQD
men den förbättrade vattenkvaliteten leder
till förbättringar i det som blir kvar. Sammantaget bedöms detta innebära måttliga positiva
konsekvenser.
Monarkbäcken kommer likaledes att kulverteras på en något längre sträcka i översta delen
av sitt öppna lopp. Denna del tillhör de lägst
värderade i bäcken. Det dagvatten som släpps
ut i bäcken kommer att vara renat till tillräckOLJWJRGNYDOLWHWVHNDSLWHOYtvatten. Risken
för utsläpp till följd av olyckor hanteras genom
DWWXWÀ|GHWLElFNHQNRPPHUDWWJnDWWVWlQJD
av. Saneringen av kvarteret Renen, som sker
oberoende av genomförandet av planförslaget
kommer att ge en kumulativ, positiv effekt
på bäckens vattenkvalitet. Bäckens viktigaste
funktion, som uppväxtområde för ål och
SODWW¿VNNRPPHULRFKPHGSODQI|UVODJHWLQWH
att påverkas vare sig positivt eller negativt,
annat än att man genom att införa möjlighet
WLOODYVWlQJQLQJDYWLOOÀ|GHWIUnQMlUQYlJHQ
minskar risken för kemisk påverkan från
olyckor.
I driftskede avvattnas det norra tråget med
pumpning till damm med utlopp i hamnen
och avvattning av det södra tråget utförs med
pumpning till damm med utlopp i Brearedsbäcken.
Vid en eventuell brand i tråg och tunnel
samlas släckvattnet ihop i ett avstängningsbart betongmagasin i tunneln för att kunna
möjliggöra provtagning. Beroende på vad som
KDUEUXQQLWRFKYLONDI|URUHQLQJDUVRP¿QQV
i släckvattnet tas det omhand på lämpligt
sätt. Om vattnet anses för kontaminerat för
utsläpp direkt till recipient samlas det upp och
pumpas upp för att föras vidare till destruktion eller rening. I annat fall pumpas släckvattnet upp till dammarna för trågvatten i norr
och i söder och släpps ut till hamnbassängen
respektive Brearedsbäcken.
Brearedsbäcken kommer i planförslaget
delvis att grävas om och passera den nya
järnvägen i en dykarledning. Delar av de åkrar
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som kommer att ligga nordost om järnvägen
kommer också att dräneras till Brearedsbäcken. Detta innebär att vatten som annars
skulle nått bäcken något längre nedströms
kommer att ledas till den lite högre upp i
systemet. Dagvatten från järnvägen kommer
också att ledas ut i Brearedsbäcken efter
att ha passerat utjämningsmagasin, precis
nedströms den planerade järnvägen. Detta
tillskott av vatten bedöms inte vara särskilt
betydelsefullt och om något är det sannolikt
positivt eftersom bäcken så pass högt upp
ofta har relativt låg vattenföring. Den berörda
delsträckan har beskrivits med klassningen
lågt naturvärde, vilket näst kulverterade
delar är den lägsta klassningen i inventeringen. Uppströms ligger en delsträcka med
högt naturvärde, som innehåller bland annat
lek- och uppväxtområden för öring. Dykarledningen utförs med en anpassad utformning och bedöms därmed bli passerbar vid de
ÀHVWDÀ|GHQEnGHI|U¿VNRFKI|UERWWHQIDXQD
Förutsatt att utformningen anpassas kommer
Brearedsbäcken att med planförslaget kunna
fortsätta att fungera som en uppväxtmiljö för
öring i princip oförändrad omfattning.
Vrångabäckens norra gren kommer att behöva
grävas om för Österledens nya sträckning
under planförslagets järnväg. Den kommer
att huvudsakligen gå i en öppen fåra, utom
under järnvägen, där en sådan höjd på
banken valts att vattnet kan gå i trumma. I det
berörda partiet har bäckgrenen karaktären
av ett tidvis uttorkat dike och betydelsen
I|U¿VNRFKERWWHQIDXQDDYRPJUlYQLQJRFK
kulvertering bedöms därför vara tämligen
liten. Den södra, större grenen av Vrångabäcken är, på delsträckan där den planerade järnvägen passerar, beskriven med
klassen lågt naturvärde i inventeringen och
inga bottnar med lek- eller uppväxtmiljöer
för öring eller övriga särskilda kvaliteter
berörs därmed av att en sträcka kulverteras.
(YHQWXHOO¿VNNRPPHUlYHQIRUWVDWWDWWNXQQD
passera förutsatt att detaljutformningen görs
SnHWWI|U¿VNOlPSOLJWVlWWWLOOH[HPSHOXWDQ
höjdskillnad mellan rör och bäckbotten i den
QHGUHP\QQLQJHQRFKXWDQ¿QPDVNLJDJDOOHU
'lUPHGEHG|PVLQJHQVLJQL¿NDQWELRWRSI|Ulust ske. Dessa konsekvenser, för både den
norra och den södra grenen, bedöms därmed
ha svagt negativ betydelse för bäckens naturvärden.
Vare dikningsföretag ligger under mark i
kulvert eller täckdike på det avsnitt som
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berörs av planförslaget. Järnvägen kommer
att passera det kulverterade vattendraget två
gånger och kulvertarna kommer då sannolikt att få läggas om, men ingen ytterligare
ERWWHQPLOM|HOOHUDQQDWYlUGHI|U¿VNERWWHQfauna, med mera riskerar att påverkas under
driftskedet.

6N\GGDGHRFKU|GOLVWDGHDUWHU
I många fall blir effekter på arter en direkt
följd av biotopförlust, biotopfragmentering
eller biotopförsämring. Beskrivningarna i
detta avsnitt är alltså nära kopplade till ovan
beskrivna stycken. Beskrivningen här görs
organismgrupp för organismgrupp för att så
långt som möjligt undvika upprepningar. De
skyddade och rödlistade arterna räknas upp i
tabell 9.4 och fyndplatser eller förekomstområden framgår av tabellen i kombination med
¿JXUHUQDRFK
Kalvnos, samtliga fågel- och samtliga
groddjursarter är skyddade enligt artskyddsförordningen. Dessa arter kommer att
hanteras i en kommande tillståndsprocess
enligt artskyddsförordningen, se vidare i
kapitel 24 Fortsatt arbete.
Byggskede
.lUOYl[WHU
Engelsk fetknopp, som är en kustanknuten
art, har en av sina sydligaste förekomster på
en berghäll i Brearedstrakten (sydöstra delen
av objekt 3f). Den ligger inte inom det område
som tas i anspråk för järnvägsanläggningen,
men skulle möjligen kunna skadas vid transporter i byggskedet. Genom detaljplanering av
arbetsområden och transportvägar kommer
arten inte att skadas under byggskedet.
*URGGMXU
Uppföljning under byggtiden kommer att
följa utvecklingen bland annat i damm 23,
en god livsmiljö för grodor, belägen i skogen
söder om sjukhuset, och som ligger inom det
område där grundvattnet kommer att sänkas.
Om effekter av tunnelarbetena kan iakttas
¿QQVP|MOLJKHWHUWLOOVN\GGVnWJlUGHULIRUPDY
pumpning av vatten till dammen eller tätning
av botten i hela eller en del av dammen.
Upplagsytorna på åkrarna mellan Breared
och Österleden innebär vissa risker för de
groddjur som håller till i märgelgraven mitt
XWHLnNHUODQGVNDSHW GDPP¿JXU 
För att motverka de negativa effekterna av
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detta anläggs en ny groddamm i närheten av
%UHDUHGVElFNHQVHVW\FNHInarbetade
åtgärder. Med denna åtgärd bedöms projektets konsekvenser för groddjur i det aktuella
delområdet under byggtiden bli neutral eller
svagt positiv.
)nJODU
Flera av de fågelarter som häckar i och
i anslutning till järnvägen kan påverkas
negativt om exploateringen inleds under våren
eller försommaren när häckning har påbörjats.
Buller under byggtiden kan eventuellt påverka
Natura 2000-områdets fågelarter. Detta
GLVNXWHUDVQlUPDUHLNDSLWHONatura
2000. Törnskata, som häckar strax öster om
Naturum vid Getterön, kommer att utsättas
för buller under byggtiden på sin häckningsplats. Negativa konsekvenser i form av till
exempel misslyckad häckning eller minskad
överlevnad av ungar kan inte uteslutas, men
sannolikt ligger häckningsplatsen såpass långt
från den nya godsbangården att konsekvenserna blir begränsade.
Under byggtiden kommer åkrarna mellan
Breared och Österleden att användas för
upplag. Dessa åkrar är häckningsmiljö för
sånglärka och ett område där sannolikt en del
JURGGMXUIUnQPlUJHOJUDYHQ REMHNWL¿JXU
 WLGYLVXSSHKnOOHUVLJ6HDYVQLWWHWRP
möjliga åtgärder för förslag på skyddsåtgärder
under byggskedet för sånglärka och stycket
om inarbetade åtgärder för förslag på åtgärder
för groddjur.
Driftskede
.lUOYl[WHU
I denna grupp ingår de rödlistade trädarterna
VNRJVDOPRFKDVN'HVVD¿QQVLO|YVNRJVPLOM|HUL%UHDUHGYLG*HWWHU|QPHGÀHUDVWlOOHQ
Planförslaget innebär att dessa kommer att
minska, men förekomsternas bevarandestatus
i Varbergs stad kommer sannolikt inte att
påverkas nämnvärt eftersom det i och kring
VWDGHQ¿QQVULNOLJWDYGHP
Flera andra av kärlväxtarterna är knutna till
bangårdens ruderatmiljöer, till exempel klittYLROnNHU¿EEODnNHUNXOODRFKNDOYQRV'HKDU
LÀHUDIDOOP\FNHWLQGLYLGULNDI|UHNRPVWHUVRP
är mycket viktiga på regional eller nationell
nivå. Kalvnosen är, som enda art av kärlväxterna, skyddad enligt artskyddsförordningen.
)|UHNRPVWHUQDDYNDOYQRVRFKnNHU¿EEOD
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tillhör förmodligen de artrikaste i landet
för respektive art. I och med att bangården
helt och hållet tas i anspråk kommer dessa
arter att påverkas på ett sådant sätt att deras
bevarandestatus på nationell nivå försämras.
Kalvnosen på bangårdsområdet är av en
ovanlig vitblommig variant, vilket gör att det
är extra viktigt att försöka bevara just denna
genetiska variant. Kalvnos och så mycket som
P|MOLJWDY|YULJÀRUDRFKP|MOLJHQlYHQIDXQD
NQXWHQWLOOEDQJnUGHQI|UHVOnVÀ\WWDVWLOOQ\D
platser som iordningställs och sköts för att
gynna dem. Förslag till lämpliga platser är
bullervallarna söder om tunnelmynningen
i Breared och på Hamnbangården, för mer
detaljer, se stycke 9.4.3, Möjliga skyddsåtgärder. Planförslagets konsekvenser för
kärlväxtförekomsterna på bangården bedöms
vara stora negativa.
Av ruderatväxterna förekommer några även
SnVSULGGDKnOOnNHU¿EEODRFKV\GVSlUJHO
främst i åkerkanter i Vareborg och åkerkål och
nNHU¿EEODNULQJ/DVVDEDFND*HWWHU|Q'HVVD
förekomster påverkas i viss grad, men förutVlWWQLQJDUI|UIRUWVDWWH[LVWHQV¿QQV'HQQD
konsekvens (minskning men fortlevnad)
bedöms som svagt till måttligt negativ.
/DYDU
De rödlistade lavar som har hittats sitter
samtliga på träd i parkmiljön söder om
Varbergs järnvägsstation. Denna miljö
påverkas kraftigt och det är sannolikt att
lavarna försvinner eller minskar kraftigt. Detta
bedöms kunna påverka bevarandestatusen
för arterna i Varbergs stad, men knappast på
regional eller nationell nivå. Konsekvensen
med en lokal minskning bedöms vara måttligt
negativ. På unga träd vid parkeringen invid
SDUNHUQD¿QQVJHWODYVRPVN\GGDVDY
DUWVN\GGVI|URUGQLQJHQV)|UHNRPVWHQ
är dock ett resultat av att träden importerats
från en plantskola på kontinenten och den har
därmed ingen naturvårdsrelevans. Om träden
tas bort under bygg- eller driftskede bedöms
detta inte ha några konsekvenser för naturmiljöns värden.
)nJODU
Eftersom alla fåglar skyddas enligt 4 § i
artskyddsförordningen prioriteras rödlistade
DUWHUDUWHULInJHOGLUHNWLYHWVELODJDRFK
arter som minskat med mer än 50 procent
XQGHUSHULRGHQbYHQEODQGGH
SULRULWHUDGHDUWHUQD¿QQVÀHUDVRPlUYDQOLJD
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till exempel kråka, gråtrut och rödstjärt. De
fåglar som utpekas för Natura 2000-området
Getteröns fågelreservat tas upp närmare i det
avsnittet och behandlas därför inte närmare
här.
Av de fåglar som tas upp i tabell 9.4 är huvuddelen talrika i Varbergstrakten. Förlust av
enstaka par påverkar inte arternas bevarandestatus i Varbergstrakten nämnvärt, även om
det naturligtvis är negativt för dem.
0LQGUHKDFNVSHWW¿QQVXSSWDJHQLNRPPXnens naturvårdsprogram för Breared. Under
LQYHQWHULQJDUQDRFKKLWWDGHV
inga individer och inga spår av födosök eller
KlFNQLQJVI|UV|N%DFNVYDORUKlFNDGHL
MRUGK|JDULQYLGgVWHUOHGHQ REMHNWN 
var de borta och vid besök tidigt på våren
IDQQVLQJDVSnUDYEDFNVYDORU6WRUVSRY
VnJVVSHODQGHXQGHULQYHQWHULQJHQPHQ
exemplaret bedöms mest sannolikt ha rastat
och inte häckat i området. Törnskata häckar
med ett par i buskmarkerna direkt öster om
Naturum Getterön. Denna häckningsplats
bedöms inte påverkas av järnvägsutbyggnaden. Svart rödstjärt häckar med ett fåtal
par på industribyggnader kring bangården
och hamnen som inte berörs av planförslaget.
Dessa fem arter behandlas därför inte vidare
här.
Med undantag för de fem ovan nämnda
arterna samt de arter som är så vanliga
att negativa konsekvenser med största
sannolikhet inte kommer att bli mätbara
i form av minskat antal par eller minskad
täthet, återstår tre till sex arter som är så
pass ovanliga att förlust av enstaka par kan
ha effekter på de lokala populationerna i
9DUEHUJV\GOLJJXOlUODWRIVYLSDVnQJOlUNDRFK
möjligen sävsparv, näktergal och buskskvätta.
Gemensamt för dessa arter är att det är svårt
att göra effektiva skydds- eller kompensationsåtgärder för dem. Deras habitatkrav är
huvudsakligen på landskapsnivå snarare än
på den enskilda häckplatsen. Därav följer
att verksamma åtgärder oftast behöver vara
storskaliga och utföras på ett sådant sätt att
en hel miljö formas snarare än en enskild,
begränsad häckplats. Nedan diskuteras
huruvida häckningar av dessa arter kan
komma att påverkas.
Sydlig gulärla häckar med två par i eller i den
absoluta närheten av tillåtlighetskorridoren,

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

ett par vid Getterön på strandängarna väster
om Kattegattleden (sannolikt födosökande
även på östra sidan om järnvägen) och ett par
vid Breared. Gulärlorna på strandängarna
öster om Kattegattleden vid Getterön kommer
att påverkas på så sätt att mängden habitat
minskar något till följd av exploateringen
(både genom att mark tas i anspråk och att
JnQJRFKF\NHOEDQDQÀ\WWDVQnJRWnWYlVWHU 
Utgående från att tätheten av gulärlehäckningar i det aktuella området är relativt låg
och att arealen tillgänglig gräsmark är stor
bedöms det som troligt, om än inte säkert, att
ett gulärlepar kan häcka där även efter projektets genomförande.
Effekten på gulärlehäckningen vid Breared är
mer osäker. Klart är dock att det allt överskuggande, långsiktiga hotet mot gulärlorna vid
Breared är att jordbruket på platsen förändras
och att betet upphör. Järnvägsutbyggnaden
bör rimligen vara ett mindre problem för
arten. Om utbygganden av järnvägen medför
att betesdriften på något sätt försämras
innebär järnvägen dock ett indirekt hot mot
häckningen. Detta bedöms dock inte vara
troligt eftersom Getterö-området är så pass
högt prioriterat som naturvårdsobjekt av
framför allt Länsstyrelsen. Betesmarkerna i
Breared bedöms inte påverkas i så stor omfattning att förutsättningarna för bete försämras.
7RIVYLSDKlFNDUPHGXSSVNDWWQLQJVYLV
par på åkrarna mellan Vrångabäcken och
Vareborg. Eftersom individerna rör sig mycket
och efter häckning lämnar boplatsen är skattning svår, men sannolikt försvinner ett eller
möjligen några få par från området som en
följd av planförslaget.
Sånglärka häckar med 3-4 par vid Getterön
och minst 6 par på åkrarna mellan Österleden
och Vareborg. Sannolikt försvinner ett eller
möjligen några få par från området som en
följd av planförslaget.
Sävsparv häckar med 2 par längs banvallen
norr om Lassahöjden. Dessa kan försvinna
när bankar och buskmark tas bort under
byggtiden, men kan eventuellt återetablera
sig i buskar och sly i samma område under
driftskedet.
Vid Getterön häckar uppskattningsvis 3
par näktergal i buskmarkerna på deponin.
Möjligen kan förutsättningarna för en av dessa
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häckningar försvinna till följd av planförslaget.
Vid Breared och Vareborg kan möjligen ett par
på vardera stället försvinna.
'HW¿QQVULVNI|UDWWHWWSDUEXVNVNYlWWD
försvinner från Vareborgsområdet, där arten
förekommer i åkerkanterna strax sydost om
Vrångabäcken.
En lång rad fågelarter häckar, övervintrar
eller rastar i Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat. 22 av dessa står med i fågelGLUHNWLYHWVELODJDRFKlURFNVnOLVWDGHVRP
bevarandevärden i Natura 2000-områdets
bevarandeprogram för området (se tabell i
NDSLWHONatura 2000). Till detta kommer
förekomster av en rad ytterligare arter som
också omfattas av artskyddsförordningen, till
exempel vinterhämpling (NT), årta (VU) och
skäggmes (NT). Alla dessa arter kan påverkas
genom de höjda bullernivåer som planförslaget medför. Dock är det osäkert i vilken
grad buller från järnväg påverkar fåglar, se
IDNWDUXWDLNDSLWHORPGHWWD
Konsekvenserna för fåglar, så som de beskrivits ovan bedöms vara av måttlig, negativ
betydelse. I kapitel 9.4.3 beskrivs möjliga
åtgärder som kan minska konsekvenserna
av planalternativet för fåglar. Bland annat
föreslås där tidrestriktionen att arbeten
som tar ny mark i anspråk, från den södra
tunnelmynningen och ner till Hamra, bör inte
inledas under häckningstid för fåglar, alltså
perioden mars till och med juli.
,QVHNWHU
Rödlistade insekter har hittats på bangården
(en biart och två fjärilsarter). Om det inte
genomförs åtgärder för dessa kommer hela det
mest värdefulla insektsamhället att försvinna
eller förlora det mesta av sin individrikedom
eller kvalitet. Genomförs skyddsåtgärder
enligt vad som beskrivs under möjliga skyddsnWJlUGHULNDSLWHO¿QQVHQYLVVFKDQV
att någon eller några av arterna kan etablera
sig på nya platser, vilket minskar betydelsen
av de beskrivna konsekvenserna från stor till
måttlig.
*URGGMXU
Samtliga arter som förekommer omfattas av
antingen de svagare skyddsbestämmelserna
i 6 § artskyddsförordningen (vanlig groda,
padda och mindre vattensalamander) eller de
striktare i 4 § (åkergroda och större vatten-
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salamander). För groddjur är det till skillnad
från för många fågelarter, ganska lätt att skapa
nya, väl fungerande miljöer och att jobba med
NRQQHNWLYLWHWHQLODQGVNDSHW±GHWYLOOVlJD
hur landskapet hänger ihop funktionellt för en
organismgrupp.
Planförslaget innebär att tre småmiljöer, se
¿JXUREMHNWRFKVRPNODVVDWV
som möjliga livsmiljöer för groddjur i området
vid Getterön tas i anspråk helt eller delvis. I
HQDYGHVVDVnJVYLGLQYHQWHULQJHQHQHM
artbestämd groda. Med åtgärd som beskrivs
LNDSLWHOEHG|PVERUWIDOOHWDYP|MOLJD
lekvatten mer än väl kompenseras. Eftersom
samtliga möjliga groddjursmiljöer ligger
samlade väster om järnvägen bedöms inte
planförslagets järnväg eller bangård innebära
några betydelsefulla barriärer för groddjur.
I Brearedsområdet, fram till och med Österledens närmaste omgivningar, går planförslagets järnvägslinje genom ett skogs-, betesoch åkerlandskap med goda förutsättningar
för spridning, uppväxt och övervintring av
JURGGMXUVDPWHQUDGJURGYDWWHQYDUDYÀHUD
med konstaterad förekomst av åkergroda,
vanlig groda, padda samt större och mindre
vattensalamander. Groddjurslokalernas klassQLQJRFKGHUDVOlJHIUDPJnUDY¿JXU
Järnvägens dragning i tråg och därefter med
branta stödmurar eller gabionväggar innebär
en risk att groddjur faller ner till spåren och
fångas där.
Längre mot sydost tar järnvägen ett dike
(objekt 2, möjlig livsmiljö för grodor) helt
i anspråk. Inga groddjur har konstaterats
i det, men diket och dess omgivningar är
möjliga uppväxt- och övervintringsområden.
Ute på åkrarna ligger en märgelgrav (objekt
3, god livsmiljö för grodor, även naturvärdesobjekt 3m). Här har större- och mindre
vattensalamander samt åkergroda konstaterats. Järnvägen i planförslaget stryker tätt
inpå men eftersom märgelgraven ligger på
lera som är tät bedöms den inte riskera att
dräneras på sitt vatten. Däremot innebär
järnvägen att hela området norr om dammen,
som idag sannolikt i viss utsträckning utgör
en spridningsmöjlighet, skärs av eftersom en
VnSDVVWUD¿NHUDGMlUQYlJXWJ|UHQEDUULlUI|U
groddjur.
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Med de inarbetade skyddsåtgärder som
EHVNULYVLNDSLWHORFKVRPLQQHElU
anläggande av en torrtrumma, anpassning
av bullerskyddsåtgärder och diken samt nya
lekmiljöer vid Brearedsbäcken och öster
om korsningen med Österleden bedöms
planförslagets negativa effekter och konsekvenser för groddjuren i Brearedsområdet
minska något till att utgöra neutrala till svagt
positiva effekter för groddjuren på det aktuella
avsnittet.
Planförslaget innebär att Österleden måste
À\WWDVRFKGHWlUVWRUULVNDWWJURGGMXUVORNDO
kommer att påverkas antingen genom att den
dräneras, fylls igen helt eller delvis eller att
slänten mot vägen läggs så nära att risken att
groddjur tar sig ner till vägmiljön. Igenfyllning
eller dränering får inte ske under perioden
mars till och med augusti. Med ersättningsGDPPDUVRPEHVNULYVLVW\FNHHQVWUD[
öster om grodvatten 5 och en vid Brearedsbäcken, och om de delar av groddjurslokal 5
som inte skadas av omdragningen av Österleden får vara kvar i så oförändrat skick som
möjligt kommer groddjursfaunan i området
sannolikt stärkas av åtgärderna eftersom
spridningsmöjligheterna utmed järnvägen och
antalet lekmiljöer av god kvalitet ökar. Detta
bedöms vara en svagt positiv konsekvens.
,9DUHERUJVRPUnGHWKDUÀHUDPlUJHOJUDYDU
konstaterats hysa åkergroda samt större
RFKPLQGUHYDWWHQVDODPDQGHU2EMHNWlU
lekmiljö för alla tre av dessa arter som ligger
i ett litet område med gott om övervintrings- och uppehållsmiljöer. Planförslaget
tar uppskattningsvis hälften av hela området
i anspråk och ungefär en lika stor andel av
själva våtmarken. Igenfyllning eller dränering får inte ske under perioden mars till och
med augusti. Med den inarbetade skyddsåtJlUGHQ VH DWWYnWPDUNHQI|UVWRUDVL
riktning bort från järnvägen eller anläggning
av ersättningsvatten på annan plats bedöms
att kvaliteten för lekande groddjur sannolikt
på sikt kan återhämta sig, medan mängden
övervintringsområden minskar något. Konsekvenserna för groddjur på denna plats bedöms
som måttligt negativa.
)LVNDU
(IIHNWHURFKNRQVHNYHQVHUI|U¿VNDUDY
planförslaget beskrivs under rubriken Vattenmiljöer, tidigare i stycke 9.4.2.
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Tabell 9.6 Sammanfattning av möjliga och inarbetade skyddsåtgärder för arter som omfattas av artskyddsförordningen. Tabellen tar inte upp arter kopplade till Natura 2000-området Getteröns fågelreservat eftersom dessa behandlas
i kapitel 21 Natura 2000-området Getteröns fågelreservat. För groddjur och fåglar bedöms också vissa restriktionstider
vara motiverade. Dessa beskrivs i stycke 9.4.3, Möjliga skyddsåtgärder.
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Fortsättning tabell 9.6.
cNHUJURGD
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%UHDUHG9DUHERUJ

6W|UUHGlJJGMXU±YLOW
Byggskede
Under byggskedet kommer åkrarna mellan
Brearedsområdet och Österleden att användas
för upplag. Detta innebär att marker där
många rådjur rör sig kommer att vara mindre
tillgängligt och att djuren sannolikt kommer
att störas i högre utsträckning när de söker
skydd i brynmiljöerna kring Breared. EventuHOOWNDQGHWWDOHGDWLOOÀHUYLOWRO\FNRUlQL
nollalternativet. En möjlig åtgärd för att
minska denna risk är att tillfälligt sänka den
högsta tillåtna hastigheten på Österleden
under byggtiden. Detta bedöms inte medföra
QnJUDVLJQL¿NDQWDHIIHNWHUHOOHUNRQVHNYHQVHU
för viltet i Varbergs stad med omnejd.
Driftskede
Det vilttätaste området utmed planförslaget
är Brearedstrakten där det är gott om rådjur
som rör sig utmed brynen och in mot staden.
Eftersom huvuddelen av dessa rörelser sker
parallellt med järnvägen bedöms den inte
innebära en särskilt allvarlig barriär. I och
PHGDWWMlUQYlJHQJnULQLHQWXQQHO¿QQV
också möjligheten att runda den utan att
korsa spåren. För de enstaka djur som rör sig
tvärs över järnvägen är bullerskyddsskärmar
och bullerskyddsvallar med branta insidor
samt i synnerhet skyddsstängsel en barriär.
Kommer djur upp på spåret kan de hållas kvar
längre på grund av denna utformning, jämför
med bergskärningen norr om Apelviken där
en något förhöjd mängd olyckor inträffat. Å
andra sidan innebär utformningen av bullerskyddsåtgärderna och skyddsstängslet mellan
Breared och Österleden sannolikt att något
färre djur kommer upp på spåret eftersom
skärmar och branta sidor utgör ett hinder.
Stängslets avslutning mot Österleden bör
utformas så att djuren inte leds ut på vägen,



,QDUEHWDGH/LWHQGDPP
DQOlJJVYLGQRUGOLJDVWHGHOHQ
DYVWUlFNDQ$QSDVVQLQJDY
EXOOHUVN\GGYLGYnWPDUNPHOODQ
%UHDUHGRFKgVWHUOHGHQ
gSSQDGLNHQOlQJVMlUQYlJHQ
YLG%UHDUHGRFK9DUHERUJ
$QSDVVDGHNDEHOEUXQQDUPHG
PHUD1\DYnWPDUNHUYLG
%UHDUHGRFK|VWHURP
MlUQYlJHQVNRUVQLQJPHG
gVWHUOHGHQ)|UVWRULQJDY
YnWPDUNYLG9DUHERUJVRP
GHOYLVWDVLDQVSUnNDOWHUQDWLYW
Q\YnWPDUNYLG9DUHERUJ

eller upp på järnvägen. Med lämplig utformning av stängsel och gång- och cykelväg kan
djur passera längs med Österleden, under
järnvägen vilket innebär minskad barriärefIHNWIUnQGHQQ\DMlUQYlJHQVHVW\FNH
Inarbetade skyddsåtgärder.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra
viss minskad rörlighet för vilt jämfört med
nollalternativet. Detta bedöms vara små till
måttligt negativa konsekvenser.

 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
%\JJVNHGH
Biotoper
För sträckan där tunneln byggs kommer
utvecklingen bland annat i en damm med
skyddsvärd groddjursfauna i skogen söder om
sjukhuset att följas i ett program för miljöuppföljning och miljökontroll som tas fram inom
projektet. Där följs även statusen för de alléer
VRP¿QQVLQRPGHWRPUnGHGlUJUXQGYDWWQHW
kan sänkas. Om effekter av tunnelgrävningen
NDQLDNWWDV¿QQVP|MOLJKHWHUWLOOVN\GGVHOOHU
kompensationsåtgärder, till exempel genom
tätning med lera i dammen alternativt nyanläggning av grodvatten.
Vid återställningen av marken ovanpå betongtunneltaket i Breared kan ett värdefullt
tillskott till värdena i näraliggande betesmarker skapas genom att rätt sammansättning
på material såväl djupt som i ytskikt väljs.
Åtgärder kan också genomföras för att etablera
WRUUlQJVÀRUDRFKVHGDQLQNOXGHUDRPUnGHWL
beteshägnen.
Eventuellt kan hastigheten på Österleden
behöva sänkas för att minska risken för viltolyckor under byggtiden.
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Skyddade och rödlistade arter
Exploatering av de områden där till exempel
sånglärka och tofsvipa häckar, alltså framför allt åkermarker och trädrader sydost om
Breared och ner till sträckans slut sydost om
Vareborg, bör inte inledas under våren eller
försommaren, mars - juli, när häckning har
påbörjats. Då kan fåglarna etablera sig på andra platser. Själva häckningsplatsen är sällan
den begränsande faktorn för dessa arter, vilket
gör att de ofta har möjlighet att hitta alternativa bra placeringar för själva boet. Detta skyddar dock inte mot det bortfall av födosöksareal
som sannolikt betyder mer för antalet häckande par i området.
För att kompensera för biotopbortfall och
säkerställa sånglärkans och eventuellt andra
fågelarters fortlevnad kan särskilda rutor
för sånglärka etableras i åkermarker under
byggtiden. Varje ruta görs tiotalet kvadratmeter stor och undantas från odling under
byggtiden. Sådana rutor föreslås vid Jonstaka,
Östra Holmagärde och sydost om Varberg.
Bohyllor för hussvala kan sättas upp på
lämpliga byggnader. Holkar för rödstjärt
och stare kan sättas upp i lämpliga miljöer.
Dessa åtgärder är positiva, men sannolikt inte
särskilt viktiga för respektive arters status
i Varbergsområdet. De nämns här, men bör
rimligen inte prioriteras på bekostnad av
andra, mer naturvårdsrelevanta insatser.
Borttagande av stenmurar söder om tunnelmynningen i Breared bör ske med hänsyn till
eventuella övervintrande grod- och kräldjur
och om möjligt utföras under perioden mellan
maj och september.
Bullrande arbeten i närheten av Getteröns
fågelreservat ska undvikas om möjligt under
häckningstid. Om till exempel krossverk ändå
måste användas under denna tid bör bullerskyddsåtgärder vidtas för att minska risken för
påverkan på fågellivet.

'ULIWVNHGH
Vattenmiljöer
Det är möjligt att i samband med bygget av
järnvägen se över nedströms liggande partiella vandringshinder, framför allt galler för
kulvertmynningar, och åtgärda dem. Detta
skulle kunna göra att den totala effekten
av planförslaget, med ett visst bortfall av
bäckmiljö och införande av ett partiellt

vandringshinder, men å andra sidan åtgärdande av en handfull andra, blir neutral till
svagt negativ.
'HWDOMXWIRUPQLQJDYYDWWHQGUDJSnI|U¿VN
lämpligt sätt bör genomföras i Vrångabäcken,
exempelvis utan höjdskillnad mellan rör och
bäckbotten i den nedre mynningen och utan
¿QPDVNLJDJDOOHU
Skyddade och rödlistade arter
För kärlväxter, främst kalvnos, bör en insamling och sådd genomföras på ytor i anslutning till den nya järnvägen. Det kan vara på
den nya hamnbangården och i vissa slänter,
bland annat på bullervallar vid Getterön
och Breared-Vareborg. Om detta genomförs
¿QQVP|MOLJKHWHUDWWQnJRWDYUXGHUDWVDPhället blir kvar i Varbergs stad med omnejd.
Konsekvenserna för kärlväxter på den
nuvarande bangården bedöms dock ändå bli
stora negativa. Möjligen, om projektet lyckas
väl, kan man bedöma konsekvenserna som
PnWWOLJWQHJDWLYDbYHQU|GOLVWDGHLQVHNWHU
SnGHQEH¿QWOLJDEDQJnUGHQVNXOOHNXQQD
LQJnLHQÀ\WWDYUXGHUDWVDPKlOOHWWLOOQ\D
platser. Av de tre rödlistade insektsarter som
i dag är kända från bangården, hedsidenbi,
mindre blåvinge och violettkantad guldvinge
är åtminstone de två fjärilsarterna relativt
rörliga och man kan ha fog att hoppas på att
de etablerar sig om de nyskapade sand- och
grusmarkerna anläggs väl. Flytt av insekterna
tas därför upp här som en möjlighet, men
rekommenderas inte i första hand, om inte
ytterligare, och mindre rörliga, arter hittas
under det fortsatta arbetet.
Den yta av bangården som försvinner är
XQJHIlUKHNWDU0HGKlQV\QWDJHQWLOODWW
alla ytor sannolikt inte blir tillräckligt bra för
GHDUWHUVRPVNDÀ\WWDVE|UPDQVWUlYDHIWHU
DWWVNDSDKHNWDUQ\D,QRPSURMHNWHW
I|UHVOnV
•

hamnbangården cirka 2 hektar

•

Getteröbrons sydslänter cirka 0,5 hektar

•

bullervallarna söder om tunneln cirka 2
hektar

Till detta bör man sträva efter att lägga ytterligare ytor i eller i närheten av Varberg, till
H[HPSHO
•

delar av bullervallen för Norra hamnen
mot Getterön 2 hektar
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•

ytor på övertäckningen av Lassabackadeponin 2 hektar

•

\WRULRFKNULQJ7UD¿NSODWV9DUEHUJ&
hektar

•

vägkanter i Varberg och längs väg E6/E20

•

delar av den gamla banvallen, särskilt vid
Jonstaka

•

ytterligare ytor i industriområdena i
Varberg

Dessa ytor är förslag som inte har förankrats.
'HYLVDUEDUDDWWGHW¿QQV\WWHUOLJDUHWlQNEDUD
platser, så länge man kan säkra en långsiktig
skötsel.
En sammanfattning av möjliga och inarbetade skyddsåtgärder för arter som omfattas
av artskyddsförordningen görs i tabell 9.6.
För fåglar saknas i många fall naturvårdsrelevanta insatser som är inriktade på de
enskilda arterna. I stället föreslås därför att
7UD¿NYHUNHWELGUDUWLOODWWHQYnWPDUNDQOlJJV
norr om Lassahöjden. Önskemål om en sådan
har framförts av ornitologer och åtgärden
bedöms kunna ge stor nytta för många
InJHODUWHU.DQ7UD¿NYHUNHWPHGELGUDJWLOO
exempel i form av anläggningsarbete, avsättning av medel för anläggningskostnader
eller annat, på ett substansiellt sätt hjälpa
fram en ny våtmark i detta område bedöms
konsekvenserna av planalternativet för fåglar
generellt sannolikt kunna bli positiva. Arter
kopplade till Natura 2000-området Getteröns
InJHOUHVHUYDWEHVNULYVLNDSLWHONatura
2000-området Getteröns fågelreservat.
Vilt
Skyddsstängslet som går mellan Breared
och Österleden kan avslutas på ett sätt som
hindrar djur från att komma upp på järnvägen.
Med ett kompletterande stängsel, till exempel
mellan gång- och cykelväg och bilväg, kan
också djur ledas under järnvägen samt i viss
utsträckning hindras från att komma ut på
bilvägen. Detta skulle sannolikt minska viltolyckorna något, samt förbättra korsningens
funktion som passage för rådjur och småvilt.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ±
QDWXUPLOM|
 %\JJVNHGH
Under byggskedet kommer Getteröns fågelreservat och naturreservat att utsättas för buller



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

från till exempel spontning och annan byggaktivitet. Vid schaktning i den del av LassabackaGHSRQLQVRPEHU|UVDYSURMHNWHW¿QQVWURWV
skyddsåtgärder en mycket liten risk för oförutsedda utsläpp, som via Lassabackabäcken kan
nå fågelreservatet. Buller och utsläppsrisker
innebär sannolikt små till måttliga negativa
konsekvenser för värdena som beskrivs för
riksintresseområdet, Natura 2000-området
och naturreservatet.
Upplags- och arbetsytor kring bangården,
vid Breared och Österleden, samt ytterligare
platser innebär att biotoper med framför allt
visst naturvärde (naturvärdesklass 4), men
också ytor med påtagligt (naturvärdesklass 3)
och högt (naturvärdesklass 2) tas i anspråk.
Förutsatt att ytorna efter byggskedet återställs
bedöms konsekvenserna som måttliga.
Samtliga vattendrag kan påverkas negativt
genom grumling och utsläpp under byggtiden.
Åtgärder som minskar eller förhindrar detta
kommer att vidtas. Byggskedet bedöms innebära små till måttligt negativa konsekvenser
för vattendragen.
Upplagsytor och områden för kross påverkar
framför allt åkermark där tofsvipor och sånglärkor häckar. Konsekvenserna för skyddade
och rödlistade arter under byggtiden bedöms
som små negativa.
Den största mängden viltrörelser som berör
planförslaget är utmed brynen i östra och
södra utkanten av Varberg och in i den gröna
NLOVRP%UHDUHGVRPUnGHWXWJ|U'HÀHVWD
djuren kommer därmed sannolikt att röra sig
parallellt med järnvägen. Upplagsytor på åkrarna kan möjligen hindra rådjur från att röra
sig där och skrämma djur som tar skydd i de
kringliggande brynen. Detta bedöms innebära
inga eller mycket små negativa konsekvenser
för viltstammarna i Varberg med omnejd.

 'ULIWVNHGH
Anläggningarna kring den nya järnvägen
och bangården innebär att en liten del av
riksintresseområdet Klosterfjorden-Getterön
tas i anspråk. Driften på framför allt banan
innebär också en höjd bullernivå jämfört med
nollalternativet. Att Lassabackadeponin har
schaktats ur i byggskedet inom järnvägsområdet innebär eventuellt ett minskat läckage av
föroreningar under driftskedet. Sammantaget
bedöms detta innebära små negativa till små
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positiva konsekvenser för riksintresset, Natura
2000-området och naturreservatet.
Järnväg och bangård tar stora ytor i anspråk,
bland annat strandäng, berg och buskmark vid
Getterön, bangården, parkmiljöer söder om
järnvägsstationen, hagmark och lövskog vid
Breared och åkermarker, ytor med torrängsÀRUDHQYnWPDUNRFKWUlGUDGHUYLG9DUHERUJ
(påtagligt till högt naturvärde). Områdena vid
Breared påverkas också i viss mån negativt
genom fragmentering. Sammanfattningsvis
bedöms detta innebära måttliga till stora
negativa konsekvenser för dessa biotopers
naturvärden.
En rad småbiotoper som omfattas av det
generella biotopskyddet kommer att förstöras
helt eller delvis. Skyddsåtgärder som ersätter
I|UORUDGELRORJLVNIXQNWLRQ¿QQVLQDUEHWDGHL
planförslaget. Skyddsåtgärderna innebär att
projektet inte bedöms ge några konsekvenser
för småbiotoper som omfattas av det generella
biotopskyddet.
Lassabackabäcken och Monarkbäcken kommer att kulverteras på något längre sträckor
än i nuläget. I Lassabackabäcken påverkas
potentiell lekbotten. Brearedsbäcken och en
gren av Vrångabäcken kommer att grävas
om och Brearedsbäcken kommer att ledas i
en dykarledning. Inga bottnar med förhöjda
värden påverkas, men dykarledningen innebär
HWWSDUWLHOOWYDQGULQJVKLQGHUI|U¿VNRFKERWtenfauna. Vrångabäckens södra gren kommer
att passeras med kulvert i en del som inte har
förhöjda värden. Vare dikningsföretag är i
nuläget kulverterad och kommer i planförslaTabell 9.7

get också att vara det. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för vattendragen som små
negativa, upp till måttligt negativa för Brearedsbäcken.
En lång rad förekomster av skyddsvärda arter
påverkas av planförslaget. Mycket stora förekomster av rödlistade kärlväxtarter och insekter försvinner från den nuvarande bangården,
HQSDUNPLOM|PHGÀHUDU|GOLVWDGHODYDUWHUVNDdas strax söder om stationen och häckningsplatser för en rad fågelarter kring Lassahöjden
och deponin, i Breared och i åkermarkerna i
sydost påverkas. Groddjur, framför allt i Breared och Vareborg kommer att påverkas genom
att landmiljöer tas i anspråk och i något fall
av att lekmiljöer fylls igen eller dräneras. För
JURGGMXU¿QQVHQXSSVlWWQLQJLQDUEHWDGH
åtgärder. Sammantaget bedöms driftskedet
innebära stora negativa konsekvenser för rödlistade och skyddade arter vid den planerade
bangården och måttligt negativa konsekvenser
i övrigt.
Järnvägen kommer att utgöra en barriär för
viltpassager. Den ligger dock parallellt med
huvuddelen av viltets rörelser i Brearedsområdet. Utformningen av bullerskydd och andra
kringanläggningar, framför allt skyddsstängsel,
hindrar sannolikt många djur från att komma
upp på järnvägen. De som kommer upp riskerar å andra sidan att hållas kvar. Sammantaget
bedöms järnvägen i driftskedet innebära små
till måttligt negativa konsekvenser för viltet i
Varbergstrakten.

Bedömda konsekvenser för naturmiljö i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

1ROODOWHUQDWLY

5LNVLQWUHVVH.ORVWHUIMRUGHQ*HWWHU|Q

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDWLOOVPnSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDWRFK
QDWXUUHVHUYDW

6PnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDWLOOVPnSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

%LRWRSHU

6PnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJDWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

*HQHUHOODELRWRSVN\GGVRPUnGHQ

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

9DWWHQPLOM|HU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6N\GGDGHRFKU|GOLVWDGHDUWHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6W|UUHGlJJGMXUYLOW

6PnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUP\FNHWVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

6PnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU
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 )ULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQ
1DWXUYnUGVYHUNHWGH¿QLHUDUIULOXIWVOLYVRP´YLVWHOVHXWRPKXVLQDWXURFK
NXOWXUODQGVNDSHWI|UYlOEH¿QQDQGHRFKQDWXUXSSOHYHOVHUXWDQNUDYSnWlYOLQJ´'HW
NDQXW|YDVXWDQDYDQFHUDGXWUXVWQLQJHOOHUNUDYSnVlUVNLOGDDQOlJJQLQJDU0HG
UHNUHDWLRQPHQDVDYNRSSODQGHDNWLYLWHWVRPVNHUXWRPKXV,GHQKlU0.%QRPIDWWDV
lYHQDNWLYLWHWHUVRPNUlYHUHQDQOlJJQLQJH[HPSHOYLVIRWEROOVSODQHUHOOHUDQGUD
LGURWWVDQOlJJQLQJDU)ULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQVSHODUHQYLNWLJUROOI|UIRONKlOVDQ

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
Friluftsliv och rekreation bygger på tillgång
till tilltalande natur med ren luft och rena
vattendrag. Tillgång till större sammanhängande naturområden ger generellt goda förutsättningar för friluftsliv. Tystnad och frånvaro
av störningar är också värdefullt. Naturen
inbjuder till fysisk aktivitet, som i sig är hälsofrämjande. Betydelsen av ett områdes värde
ur frilufts- och rekreationssynpunkt beror mer
VSHFL¿NWDYRPUnGHWVXSSOHYHOVHYlUGHRFK
dess tillgänglighet.

eller anläggningar som har ett stort värde,
alternativt är av stor betydelse, sett ur ett
nationellt perspektiv.

2PUnGHQDYULNVLQWUHVVHI|UNXVWWXULVP
RFKIULOXIWVOLY NDSLWOHWPLOM|EDONHQ
Kustområdet i Halland omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kapitlet
miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte
KLQGHUI|UXWYHFNOLQJHQDYEH¿QWOLJDWlWRUWHU
eller av det lokala näringslivet eller för
utförandet av anläggningar som behövs för
totalförsvaret.

Nedan beskrivs riksintressen och andra
förutsättningar för friluftsliv och rekreation i
närheten av den planerade järnvägen. För att
bedöma konsekvenser används bedömningsskalan i faktarutan nedan.

 /DJVWLIWQLQJ
Nyttjande av mark- och vattenområden som
har höga värden för friluftsliv regleras av
miljöbalken i kapitel 3 och 4. StrandskyddsbeVWlPPHOVHU¿QQVLPLOM|EDONHQVNDSLWHORP
skydd av områden.

2PUnGHQDYULNVLQWUHVVHI|UIULOXIWVOLYHW 
NDSLWOHWPLOM|EDONHQ
Med riksintresse menas särskilda områden

Figur 10.1 Sammanhängande naturområden ger goda
förutsättningar för friluftsliv.

%('g01,1*66.$/$)5,/8)76/,92&+5(.5($7,21
Stora negativa konsekvenser 0|MOLJKHWHQWLOOQ\WWMDQGHDYRPUnGHWI|UVW|UVRFKEHW\GDQGHEDUULlUHU
VNDSDVPHOODQYLNWLJDPnOSXQNWHU2PUnGHWVWLOOJlQJOLJKHWXSSOHYHOVHYlUGHRFKLGHQWLWHWVVNDSDQGH
EHW\GHOVHI|UVlPUDVNUDIWLJW
Måttligt negativa konsekvenser 0|MOLJKHWHQWLOOQ\WWMDQGHDYRPUnGHWI|UVlPUDVRFKLYLVVPnQ
VNDSDVEDUULlUHUPHOODQYLNWLJDPnOSXQNWHU2PUnGHWVWLOOJlQJOLJKHWXSSOHYHOVHYlUGHRFKLGHQWLWHWVVNDSDQGHEHW\GHOVHI|UVlPUDV
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV1\WWMDQGHWDYRPUnGHWlQGUDVLQWHRFKSnYHUNDUEDUULlUHULOLWHQJUDG2PUnGHWVWLOOJlQJOLJKHWXSSOHYHOVHYlUGHRFKLGHQWLWHWVVNDSDQGHEHW\GHOVHSnYHUNDVLOLWHQJUDG
Måttligt positiva konsekvenser 1\WWMDQGHWDYRPUnGHWI|UElWWUDVRFKEDUULlUHUSnYHUNDVLOLWHQJUDG
2PUnGHWVWLOOJlQJOLJKHWXSSOHYHOVHYlUGHRFKLGHQWLWHWVVNDSDQGHEHW\GHOVH|NDU
Stora positiva konsekvenser 1\WWMDQGHWDYRPUnGHWI|UElWWUDVLVWRUJUDGRFKEHW\GDQGHEDUULlUHU
PHOODQPnOSXQNWHUDYOlJVQDV2PUnGHWVWLOOJlQJOLJKHWXSSOHYHOVHYlUGHRFKLGHQWLWHWVVNDSDQGH
EHW\GHOVH|NDULVWRUJUDG
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6WUDQGVN\GG NDSLWOHWPLOM|EDONHQ

•

6WUDQGVN\GGHWKDUWYnV\IWHQDWWOnQJVLNWLJW
trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet.

Stadsområdets viktiga rekreationsområden ska tas tillvara.

•

Tillgången på lätt tillgängliga, kvalitativa grönområden för rekreation får inte
äventyras vid förtätning.

•

Behovet av vardagsnära natur vid bostäder
och skolor ska tillgodoses.

•

Kustområdet ska vara tillgängligt för
allmänheten.

 )|UXWVlWWQLQJDUI|UIULOXIWVOLY
RFKUHNUHDWLRQ
Nedan följer en genomgång av regionala- och
lokala kunskaps- och planeringsunderlag som
berör friluftslivs- och rekreationsvärden i
Varbergs stad och omgivningar. Underlagens
planeringsmässiga status samt de miljöer/
objekt som bedöms ha relevans i förhållande
till projektet refereras i korthet.

9DUEHUJVNRPPXQV|YHUVLNWVSODQ
I|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQI|UVWDGVRPUnGHW
,9DUEHUJVNRPPXQV|YHUVLNWVSODQIUnQ
beskrivs vikten av goda rekreationsmöjligheter
för invånarna.
I kapitlet ”Natur och rekreation” i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet har
kommunen formulerat inriktningen på arbetet
PHGIULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQSnI|OMDQGHVlWW
•

För att säkerställa tillgången på grönområden med höga kvaliteter ska förändringar i grönstrukturen ses utifrån ett
helhetsperspektiv.

9DUEHUJVNRPPXQVJU|QVWUDWHJL
I Varbergs kommuns grönstrategi Simma,
lek och svärma - Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i
Varbergs kommuns utemiljöIUnQ¿QQV
fem uppsatta riktlinjer för liv i rörelse och
aktiviteter till fots. Dessa är att binda samman
aktiviteter och upplevelser, bryta barriärer,
göra utemiljön tillgänglig, informera och
kommunicera och att skapa lekfulla miljöer.

9lUGHEHVNULYQLQJDYNXVWRPUnGHWL
+DOODQG ULNVLQWUHVVHEHVNULYQLQJ
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram
Värdebeskrivning av kustområdet i Halland,
som utgör en sammanställning av planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med naturresurser i länet. Bland annat
beskrivs områden som är intressanta för det

)5,/8)76/,92&+5(.5($7,21,9$5%(5*6.2008163/$1'2.80(17
9DUEHUJVNRPPXQV|YHUVLNWVSODQVOnUIDVWDWWGHW
¿QQVJRGDP|MOLJKHWHUWLOOIULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQ
LKHODNRPPXQHQIUnQNXVWODQGVNDSHWLYlVWWLOO
VNRJVRPUnGHQL|VW.XVWRPUnGHWRFKKDYHWlU
P\FNHWYLNWLJWI|UIULOXIWVOLYHWPHGPnQJD
EHV|NDUHOlQJVNXVWHQRFKIUDPI|UDOOWYLG
VWUlQGHUQDbYHQSDUNHURFKQDWXURFKIULWLGVRPUnGHQJHUP|MOLJKHWWLOOWlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQ
EnGHI|UERHQGHRFKWXULVWHU
,GHQI|UGMXSDGH|YHUVLNWVSODQHQI|UVWDGVRPUnGHWEHVNULYVRPUnGHWVJU|QVWUXNWXUVRPEHVWnHQGHDYSDUNHUUHNUHDWLRQVRPUnGHQN\UNRJnUGDU
PLQGUHVWDGVSDUNHULLQQHUVWDGHQVDPWERVWDGVQlUDQDWXUbYHQKlUlUNXVWVWUlFNDQRFK
NRSSOLQJHQWLOOKDYHWHQYLNWLJGHO
)XUXEHUJVVNRJHQ3nVNEHUJVVNRJHQ%UXQQVEHUJVVNRJHQ.QDUUnVHQ3UlVWDNXOOHQRFK
JU|QRPUnGHWPHOODQ%UHDUHGRFKVMXNKXVHWlU
DOODFHQWUDOWEHOlJQDUHNUHDWLRQVRPUnGHQ,
9DUEHUJVNRPPXQVJU|QVWUDWHJL¿QQVGHVVD
RPUnGHQPHGVRPJUXQGI|UJU|QEOnKXYXGVWUnNL
NRPPXQHQVRPI|UHVOnVXWYHFNODVRFKVWlUNDV
'HROLNDVWUnNHQVRPEHVNULYVlUNXVWVWUnNHW
EU\QVWUnNHWRFKWUHWYlUVWUnN

Källa: Varbergs kommun: Simma, lek och svärma - Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald
i Varbergs kommuns utemiljö.
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rörliga friluftslivet. Med rörligt friluftsliv
PHQDVGnRPUnGHQVRPlUXWÀ\NWVRPUnGHQ
I|UERHQGHHQELWLIUnQNXVWHQIUnQPLO
RFKXSSWLOOPLOGlULIUnQ)UDPI|UDOOW
är det områden vid kusten som kan locka
både närboende och långväga besökare med
möjligheter till bad, promenader, camping och
YLQGVXU¿QJ

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
Nedan beskrivs nuvarande förhållanden för
IULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQVHlYHQ¿JXU
RFK)|UVWEHVNULYVGHULNVLQWUHVVHRPråden som berörs, sedan beskrivs sträckan
utifrån fem karaktärsområden.

 5LNVLQWUHVVHHQOLJWNDSLWOHW
PLOM|EDONHQ*HWWHU|QcUQlV
%DOJ|IMRUGHQ )1
Intresseaspekter är enligt länsstyrelsens
registerblad för området bad, båtsport, ornitologiska naturstudier, cykling, strövande
RFKIULWLGV¿VNH9lUGHRPG|PHWlU´/lQHWV
sydligaste skärgårdsområde med utmärkta
tillfällen till bad och båtsport. Området har
dessutom en säregen och vacker natur och
bjuder den specialintresserade på sällsynta
naturupplevelser inom till exempel geologi
och ornitologi”.
Förutsättningar för att områdets värden ska
bestå är enligt registerbladet att områdets
karaktär av oexploaterad skärgård bibehålls
och att beteshävden på vissa strandängar
och öarna fortsätter. Områdets värden kan
även minska av utökad bebyggelse inom
YLVVDVWUDQGDYVQLWWVDPWDYLQWUHVVHNRQÀLNWHU
mellan båtlivet och fågellivet, eller i viss mån
PHOODQEnWOLYHWRFK¿VNHLQWUHVVHQ

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 5LNVLQWUHVVHHQOLJWNDSLWOHW
PLOM|EDONHQ.XVWRPUnGHWL+DOODQG
I Värdebeskrivning av kustområdet i Halland
SHNDVÀHUDRPUnGHQL9DUEHUJXWVRPVlUVNLOW
viktiga målpunkter för det rörliga friluftslivet.
Viktiga faktorer längs kusten är möjligheter
WLOOEDG¿VNHRFKXWÀ\NWHUPHGEnW6WUDQGnära områden utgör välbesökta promenadområden och kulturmiljöer är attraktiva
XWÀ\NWVPnO.XVWODQGVNDSHWPHGNOLSSRUVNlU
och utblickspunkter bidrar till natur- och
landskapsupplevelser. Kuststräckan är inte
bara attraktiv för besökare, utan även för
boende i kuststäderna. Det blir därför viktigt
att bevara de begränsade kustavsnitt som är
mindre exploaterade. I värdebeskrivningen
slår länsstyrelsen fast att tillgängligheten till
dessa områden är av stor betydelse.
Viktiga platser i Varberg som nämns är bland
annat bad- och vindsurfplatsen Apelviken,
Getteröns naturum samt campingplatserna
vid Apelviken.

 5LNVLQWUHVVHHQOLJWNDSLWOHW
PLOM|EDONHQ.XVWRPUnGHQDRFK
VNlUJnUGDUQDIUnQ%URIMRUGHQWLOO
6LPSHYDUS
bYHQNXVWRPUnGHQDRFKVNlUJnUGDUQD
från Brofjorden till Simpevarp omfattas av
särskilda hushållningsbestämmelser. I detta
område, som sträcker sig från Bohuslän
på västkusten till norr om Oskarshamn på
östkusten, får fritidsbebyggelse komma till
stånd endast i form av kompletteringar till
EH¿QWOLJEHE\JJHOVH2PGHW¿QQVVlUVNLOGD
skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma
till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser
det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla
fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

.$77(*$77/('(1*,167/('(1
.DWWHJDWWOHGHQlUHQSODQHUDGRFKGHOYLVXWE\JJGF\NHOOHGPHOODQ+HOVLQJERUJRFK*|WHERUJ,9DUEHUJ
VDPPDQIDOOHU.DWWHJDWWOHGHQPHGGHQEH¿QWOLJD*LQVWOHGHQVRPJnUOlQJVPHGNXVWHQJHQRP9DUEHUJ
IUnQ%M|UNlQJLV|GHUWLOO6WUnYDOODLQRUU$PELWLRQHQlUDWWJ|UD.DWWHJDWWOHGHQVnDWWUDNWLYVRPP|MOLJWI|U
VYHQVNDRFKXWOlQGVNDF\NHOWXULVWHUPHQDWWGHQlYHQDQYlQGVDYERIDVWD)|UGHVRPERUXWPHGOHGHQ
VNDSDVP|MOLJKHWDWWF\NODHOOHUSURPHQHUDLWUD¿NVlNHURFKWLOOVWRUGHOELOIULPLOM|WLOOQlUEHOlJQDWlWRUWHU
XWÀ\NWVPnOEDGVWUlQGHUVNRORUPHGPHUD
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Områden och platser för friluftsliv och rekreation.
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 6WUDQGVN\GG
Lassabackabäcken, Monarkbäcken, Brearedsbäcken och Vrångabäcken omfattas av strandskydd.

 .DUDNWlUVRPUnGHQ
1RUURP*HWWHU|EURQ
I stadens norra utkant pekas Himleåns
dalgång ut som ett område med potential
att utvecklas till ett attraktivt stråk, under
förutsättning att tillgängligheten till området
förbättras.
Naturum Getterön, som drivs av Länsstyrelsen
i Hallands län, ligger på kanten till Getteröns
naturreservat/Getteröns fågelreservat. Inom
naturreservatet är tillgängligheten begränsad
I|UEHV|NDUHPHQYLG1DWXUXP¿QQV
möjlighet att uppleva fågellivet. Naturum
erbjuder guidningar, föreläsningar, butik och
ett kafé samt ett antal utställningar med olika
teman. Kattegattleden går genom området.

6|GHURP*HWWHU|EURQRFK9DUEHUJV
FHQWUXP
Den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet pekar ut ett antal mindre stadsparker
och andra gröna ytor i centrala Varberg, se
¿JXU'HVVD\WRUlUYLNWLJDI|UDWWVWDGHQ
ska upplevas som inbjudande och med platser
som uppmuntrar till vistelse.

7XQQHOGHOHQ
Den del som planeras bli tunnel berör
områden som i kommunens grönstrategi
föreslås utvecklas genom det södra tvärstråket
och brynstråket. Det södra tvärstråket går
genom Påskbergsskogen och Prästakullen, för
att sedan leda ut i jordbrukslandskapet och
fram till Hamraskogen.

6|GHURPWXQQHOQ
Brearedsområdet utnyttjas mycket för
WlWRUWVQlUDUHNUHDWLRQ,RPUnGHW¿QQV
mountainbikeklubbar och orienteringsYHUNVDPKHWbYHQVNRORURFKVMXNKXVHW
utnyttjar området. Hamraskogen utpekas



Figur 10.3 Illustration av innerstadens parker och andra
grönytor. Källa: Varbergs kommun: Fördjupad översiktsplan Stadsområdet. Antagen 2010-06-15.

som ett område som på sikt kan utvecklas
till ett viktigt rekreationsområde. I Varbergs
kommuns fördjupade översiktsplan för stadsområdet pekas Vrångabäcken ut som ett stråk
som binder ihop kustområdet med grönstrukturen i inlandet.

.XVWVWUlFNDQIUnQIlVWQLQJHQQHUWLOO
$SHOYLNHQ
Hela kuststräckan från Varbergs fästning till
Apelviken är ett viktigt rekreationsstråk för
Varberg med många möjligheter till bad. Söder
om staden ligger Apelvikens fritidshusområde
samt kurortsområdet, som är välbesökt även
av besökare som kommer mer långväga ifrån
bland annat för badlivet. Baden är en viktig
del av friluftslivet och rekreationen i Varberg.
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 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
Järnvägens sträckning längs kusten utgör en
fortsatt barriär mellan Varbergs stads- och
bostadsbebyggelse och det kustnära rekreationsstråket längs havet. Möjligheterna att
röra sig från de inre delarna av staden till
havet förblir begränsade, vilket även i nuläget
påverkar möjligheterna till rekreation och
friluftsliv negativt. Breareds rekreationsområde och Hamraskogen påverkas inte av
järnvägen.
Värdet på de områden som påverkas av
järnvägen i nollalternativet, framför allt
kuststräckan, bedöms sammantaget som högt.
Omfattningen av påverkan i nollalternativet
bedöms inte innebära några negativa effekter
för möjligheten att utnyttja kuststräckan
jämfört med nuläget. Friluftslivs- och rekreationsvärdena i Breared och i Hamraskogen
kan dock fortsätta utvecklas ostörda av
järnvägen. Totalt sett bedöms nollalternativet inte innebära några konsekvenser för
friluftsliv och rekreation.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Genomförandet av de skyddsåtgärder som
beskrivs nedan hanteras i planbeskrivningen.

%\JJVNHGHW
Skyddsåtgärderna innebär att en tillfällig
gångbro byggs över spårområdet vid stationen
under byggtiden. Vidare kommer åtgärder att
vidtas för att upprätthålla gång- och cykelWUD¿NXQGHUE\JJWLGHQRFKnWJlUGHUI|UDWW
tillse tillgänglighet till offentliga platser såsom
parker, bollplaner och andra ytor för rekreation och vistelse.

'ULIWVNHGHW
Utformningen med tunnel genom Varberg är i
sig en skyddsåtgärd som förbättrar möjligheterna till rekreation och friluftsliv. Betongtunneln vid den södra tunnelmynningen bidrar
till att minska påverkan på Breareds rekreationsområde.

 .RQVHNYHQVHU
Nedan beskrivs först konsekvenser sammantaget för områden av riksintresse för friluftslivet. Därefter beskrivs konsekvenser för
karaktärsområdena.

5LNVLQWUHVVHQ
Byggskede
0|MOLJKHWHUQDWLOOEDG¿VNHRFKEnWVSRUW
försämras inte under byggskedet. Påverkan
under byggskedet för riksintressena består
DYWLOONRPPDQGHE\JJWUD¿NSnGHWDOOPlQQD
vägnätet, vilket bedöms ge små negativa
effekter och konsekvenser.
Driftskede
,GULIWVNHGHWKDUGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
utefter kuststräckan tagits bort, vilket gör att
tillgängligheten till kuststräckan förbättras.
Sammantaget bedöms därför planförslaget ge
små till måttligt positiva konsekvenser jämfört
med nollalternativet.

1RUURP*HWWHU|EURQ
Byggskede
Upplevelsen av området kommer att påverkas
QHJDWLYWDYXSSODJV\WRURFKE\JJWUD¿NSn
det allmänna vägnätet. Under byggtiden
försämras tillgängligheten och möjligheten
att utnyttja Kattegattleden. Kortvarigt blir
VW|UQLQJDUQDRPIDWWDQGH(Q|NDGWUD¿N
av bland annat masstransporter på Östra
Hamnvägen och Getterövägen ger något
sämre tillgänglighet till Naturum Getterön.
Området bedöms ha ett måttligt till högt värde
SnJUXQGDYPnOSXQNWHQVRP¿QQVL1DWXUXP
Getterön, Kattegattledens dragning och potentialen i Himleåns dalgång. Konsekvenserna
bedöms därför bli måttligt till stora negativa.
Vivabs sluttäckning av Lassabackadeponin
ingår inte i denna konsekvensbedömning.
Driftskede
Den nya lokaliseringen av godsbangården
kommer att påverka landskapet kring
Getterön, men den bedöms inte försämra
tillgängligheten till Naturum Getterön,
Himleåns dalgång eller andra målpunkter
i området. I driftskedet går Kattegattleden
genom området i en delvis ny sträckning.
Upplevelsen på Kattegattleden kan påverkas
negativt genom närheten till den nya godsbangården. Konsekvenserna blir inga eller små
negativa.
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6|GHURP*HWWHU|EURQRFK9DUEHUJV
FHQWUXP
Byggskede
Under byggskedet blir det generellt stora
störningar för friluftsliv och rekreation genom
upplags- och etableringsytor samt omfattande
E\JJWUD¿NSngVWUD+DPQYlJHQRFK%LUJHU
Svensson väg. Västra Vallgatan blir avstängd
I|UELOWUD¿N7LOOJlQJOLJKHWHQI|UVlPUDV
under hela byggtiden. I Varbergs centrum
förekommer rekreation men inte egentligt
friluftsliv. Området bedöms ha ett högt värde
ur rekreationssynpunkt med bland annat
Järnvägsparken, Engelska parken och Societetsparken. Framför allt i Järnvägsparken blir
påverkan mycket stor på grund av byggandet
av servicetunneln. Effekten under byggtiden
blir att möjligheterna till rekreation försämras,
vilket bedöms innebära små till måttligt
negativa konsekvenser.
Driftskede
I driftskedet förbättras tillgängligheten
genom att stora delar av järnvägen förläggs
i tunnel. Tillgängligheten mellan staden och
havet förbättras. Kopplingar mellan de olika
parkerna i centrala Varberg förbättras. Rekreationsmöjligheterna i Järnvägsparken har
dock försämrats på grund av servicetunnelns
intrång i parken. Effekterna bedöms som
sammantaget stora positiva. Konsekvenserna
bedöms som stora positiva.

7XQQHOGHOHQ
Byggskede
(QPLQGUHGHOE\JJWUD¿NNDQI|UHNRPPDRYDQ
tunneldelen och försämra möjligheterna till
upplevelser kopplade till friluftsliv och rekreation. Omfattningen bedöms som liten, konsekvenserna blir inga eller små negativa.
Driftskede
,RPUnGHW¿QQVLGDJVOlJHWLQJHQMlUQYlJ
Då den planerade järnvägen kommer att gå
under mark bedöms inte förutsättningarna för
friluftsliv och rekreation försämras. Planförslaget bedöms därför inte ge några konsekvenser i driftskedet.

6|GHURPWXQQHOQ
Byggskede
Under byggskedet blir påverkan mycket
stor i Brearedsområdet när stora ytor tas i
anspråk som upplagsytor. Från upplagsytorna
XWWLOOgVWHUOHGHQNRPPHUE\JJWUD¿NPHG
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masstransporter att gå under hela byggtiden.
Omfattningen av påverkan bedöms innebära
att möjligheterna till friluftsliv och rekreation försämras både upplevelsemässigt och
tillgänglighetsmässigt. Planförslaget bedöms
därför ge stora negativa konsekvenser i
byggskedet.
Driftskede
Påverkan blir generellt stor eftersom en ny
järnväg byggs i ett område där det inte har
funnits järnväg tidigare. Brearedsområdet har
höga rekreations- och friluftslivsvärden eftersom det i nuläget har goda förutsättningar för
rekreation och friluftsliv och nyttjas av många.
Området söder om Österleden är övervägande
jordbruksmark och bedöms ha ett lågt värde
för friluftsliv och rekreation eftersom marken
inte är tillgänglig. Effekter av planförslaget
är att en ny barriär genom landskapet skapas,
vilket kan försämra upplevelsen och tillgängligheten av området. En grusväg som används
som rekreationsstråk bryts, liksom även det
gröna stråket som Vrångabäcken utgör. Möjlighet att passera järnvägen kommer dock att
¿QQDVYLGWXQQHOP\QQLQJHQgVWHUOHGHQRFK
vid den nya planskilda korsningen i Vareborg.
Tillgängligheten enligt syftet med strandskyddet försämras utmed Brearedsbäcken och
Vrångabäcken. Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttligt till stora negativa
konsekvenser. Söder om Österleden bedöms
dock konsekvenserna bli mindre negativa än i
Brearedsområdet.

.XVWVWUlFNDQIUnQIlVWQLQJHQQHUWLOO
$SHOYLNHQ
Byggskede
Under byggskedet passerar järnvägen området
i samma sträckning som tidigare och den
EDUULlUVRPLGDJ¿QQVPRWNXVWHQNYDUVWnU
GlUPHG8QGHUE\JJVNHGHW¿QQVRFNVnHQ
upplagsyta vid Jonstaka. Efter byggskedet
rivs järnvägen, vilket kan skapa en tillfällig
försämring av tillgängligheten till kusten.
Byggskedet bedöms innebära små negativa
konsekvenser.
Driftskede
När järnvägen har rivits försvinner en barriär
mellan inlandet och kuststräckan genom
Varberg. Det är inte klarlagt vad den gamla
banvallen kommer att användas till. I den
fördjupade översiktsplanen för stadsområdet
anger dock Varbergs kommun att ett aktivt
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liv vid havet ska värnas och att kustområdet
ska vara tillgängligt för allmänheten. När
MlUQYlJHQI|UVYLQQHUOlQJVNXVWHQ¿QQV
nya möjligheter att utveckla kontakten med
havet. Tillgängligheten enligt strandskyddet
syfte förbättras när järnvägen har tagits bort.
Konsekvenserna i driftskedet bedöms bli stora
positiva.

 'ULIWVNHGH
Konsekvenserna för riksintressena bedöms
som små eller inga. Överlag har projektet i
driftskedet positiva effekter då järnvägen
I|UOlJJVLWXQQHORFKEH¿QWOLJMlUQYlJOlQJV
kusten tas bort. Dock blir järnvägen en ny
barriär i Brearedsområdet och Vareborgsområdet. Sammantaget bedöms planförslaget
innebära små positiva konsekvenser.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
±IULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQ
 %\JJVNHGH
Konsekvenserna för riksintressena bedöms
som små eller inga. Övriga områden kommer
att påverkas under byggtiden av transporter,
massupplag, etableringsytor och tillfälligt
sämre tillgänglighet. Konsekvenserna bedöms
bli små till måttligt negativa.
Tabell 10.1 Bedömda konsekvenser på friluftsliv och rekreation i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGHQ

1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

5LNVLQWUHVVHQ

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

1RUURP*HWWHU|EURQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GHURP*HWWHU|EURQWLOO
VWDWLRQHQ

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6WRUDSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

7XQQHOGHOHQ

,QJDHOOHUVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

6|GHURPWXQQHOQ

6WRUDQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

.XVWVWUlFNDQIUnQIlVWQLQJHQ
WLOO$SHOYLNHQ

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6WRUDSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

,QJDNRQVHNYHQVHU



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 11 - Buller

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 %XOOHU
%XOOHUKDUVLWWXUVSUXQJLYnJU|UHOVHU9nJU|UHOVHUVRPVSULGVIUnQWnJWUD¿NHQJHQRPOXIWHQNDOODVI|UOXIWEXUHWOMXG1lUOMXGHWQnUQLYnHUVRPSHUVRQHUXSSIDWWDUVRPVW|UDQGH
HOOHUXSSNRPPHUYLGVLWXDWLRQHUGnGHWlUR|QVNDWEHQlPQVGHWEXOOHU'HWKlUNDSLWOHW
EHKDQGODUEXOOHUVRPSnYHUNDUPlQQLVNRU%XOOHUSnYHUNDQSnGMXUOLYHWEHVNULYVLNDSLWHO
Naturmiljö

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
,SURMHNWHWKDUWnJWUD¿NEXOOHUEHUlNQDWVHQOLJW
GHQQRUGLVNDEHUlNQLQJVPRGHOOHQVRP¿QQV
redovisad i rapporten Buller från spårburen
WUD¿N, Naturvårdsverkets rapport 4935.
Beräkning av buller från verksamheten vid
godsbangården har utförts enligt den nordiska
beräkningsmodellen för externt industribuller
Environmental noise from industrial plants
– General Prediction method'$/
Byggbuller har beräknats med tillämpliga
GHODUDYLQGXVWULEXOOHUPRGHOOHQ9lJWUD¿Nbuller har beräknats enligt Naturvårdsverkets
rapport 4653, 9lJWUD¿NEXOOHU1RUGLVNEHUlNningsmodell reviderad 1996.

Resultatet av bullerberäkningarna redovisas
för nuläge, nollalternativet och planförslagets
driftskede både avseende dygnsekvivalent
och maximal ljudnivå på bullerutbredningskartor (nivån 2 meter över marken). Kartorna
lUXSSGHODGHLGHOVWUlFNRUHQOLJW¿JXU
Samtliga bullerutbredningskartor redovisas i
%LODJDWLOOGHQQD0.%
I bedömningen av konsekvenser används
bedömningsskalan som visas i faktarutan på
nästa sida.

BULLER
A-vägd ljudnivå.)|UDWWEHVNULYDEXOOHUDQYlQGVRIWDVWOMXGQLYnXWWU\FNWLGHFLEHOG%$,QGH[HW$VWnU
I|UHQ¿OWUHULQJVRPJ|UVI|UDWWWDKlQV\QWLOODWW|UDWVNlQVOLJKHWYDULHUDUI|UROLNDIUHNYHQVHU6DPWOLJDULNWYlUGHQVRPUHJOHUDUWnJEXOOHUXWJnUIUnQVnNDOODG$YlJGOMXGQLYn
Störningsmått.,6YHULJHDQYlQGVWYnROLNDVW|UQLQJVPnWWI|UWUD¿NEXOOHUHNYLYDOHQWUHVSHNWLYH
PD[LPDOOMXGQLYn0HGHNYLYDOHQWOMXGQLYnDYVHVPHGHOOMXGQLYnXQGHUHQJLYHQWLGVSHULRGRIWDVWHWW
G\JQ'HQPD[LPDODOMXGQLYnQlUGHQK|JVWDI|UHNRPPDQGHOMXGQLYnQVRPEOLUWLOOH[HPSHOQlUWnJHW
SDVVHUDU
Akustiska nyckeltal.%XOOHUQLYnHUDQJHVLHQORJDULWPLVNVNDODI|UDWWInHQKDQWHUOLJPlWVNDODGnGHQ
K|JVWDOMXGVW\UND|UDWNDQXSSIDWWDlUÀHUDPLOMRQHUJnQJHUVWDUNDUHlQGHQVYDJDVWH)|UlQGULQJDU
SnG%$NDQQRUPDOWLQWHXSSIDWWDVDY|UDW(QI|UGXEEOLQJHOOHUKDOYHULQJDYWnJWUD¿NPlQJGHQ
|NDUUHVSHNWLYHPLQVNDUGHQHNYLYDOHQWDOMXGQLYnQPHGG%$HQKHWHU'HQPD[LPDODOMXGQLYnQlU
REHURHQGHDYPlQJGHQWUD¿NGHWlUGHQEXOOULJDVWHIRUGRQVW\SHQVRPEHVWlPPHUQLYnQ
2OLNDWUD¿NPlQJG(QI|UGXEEOLQJHOOHUKDOYHULQJDYWUD¿NPlQJGHQlQGUDUGHQHNYLYDOHQWDOMXGQLYnQ
PHGG%$'HQPD[LPDODQLYnQEHU|UVLQWHDYPlQJGHQWUD¿N'HQEXOOULJDVWHIRUGRQVW\SHQ
EHVWlPPHUQLYnQ

Akustiktermometern visar ett antal olika ljud och deras ljudnivåer i dB(A).
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 5LNWYlUGHQLGULIWVNHGHW
7UD¿NYHUNHW GnYDUDQGH%DQYHUNHW RFK
Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram
riktvärden för buller och vibrationer från
VSnUWUD¿NVRPUHGRYLVDVLUDSSRUWHQBuller
RFKYLEUDWLRQHUIUnQVSnUEXUHQOLQMHWUD¿N±
riktlinjer och tillämpning 'QU6
6$GDWHUDG 
Eftersom planförslaget innebär ombyggnad
av vägarna Getteröbron och Österleden
UHGRYLVDVlYHQULNWYlUGHQI|UYlJWUD¿NEXOOHU
5LNWYlUGHQI|UEXOOHUIUnQYlJWUD¿NNRPPHU
från Infrastrukturinriktning för framtida
transporter SURSRVLWLRQ 

5LNWYlUGHQI|UEXOOHUIUnQVSnUEXUHQWUD¿N
I projekt Varbergstunneln tillämpas bullerriktvärden enligt planeringsfallet väsentlig
ombyggnad av bana för järnvägssträckor i
markplan norr om tunnelmynningen, se tabell
0RWLYHWlUDWWGHWSnGHWWDDYVQLWWUHGDQL
QXOlJHW¿QQVHQGXEEHOVSnULJMlUQYlJ
Söder om tunneln och till anslutningen mot
GHQEH¿QWOLJD9lVWNXVWEDQDQL+DPUDJnU
den nya järnvägen huvudsakligen i en helt
ny sträckning på mark som idag används
för andra ändamål. För denna del tillämpas
därför planeringsfall nybyggnad av bana, se
WDEHOO
,QROODOWHUQDWLYHWJlOOHUULNWYlUGHQI|UEH¿QWOLJ
PLOM|EDQDYLGEHE\JJHOVHVHWDEHOO
Vid tillämpning av riktvärdena för åtgärder
LWUD¿NLQIUDVWUXNWXUHQE|UKlQV\QWDVWLOO
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
ULPOLJW,DOODSODQHULQJVIDOORYDQ¿QQVGRFN
ett högsta acceptabla värde. För att klara detta
kan åtgärder behöva vidtas utan att de är
samhällsekonomiskt lönsamma.

Vid planeringsfallet nybyggnad av bana anger
de högsta acceptabla värdena att inga boende
ska behöva utsättas för maximal ljudnivå
inomhus i sov- och boningsrum över 50 dBA
respektive över dygnsekvivalent ljudnivå 65
dBA i utemiljön.
Vid planeringsfallet väsentlig ombyggnad av
bana vid bebyggelse anger de högsta acceptabla värdena att inga boende ska behöva
XWVlWWDVI|UÀHUlQIHPVW|UQLQJVWLOOIlOOHQ
under en natt (kl 22.00-06.00) med maximal
ljudnivå inomhus i sovrum över 55 dBA. I
utemiljön ska inga boende behöva utsättas för
dygnsekvivalent ljudnivå över 70 dBA. I de fall
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer
enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
,SODQHULQJVIDOOHWEH¿QWOLJPLOM|EDQDYLG
bebyggelse, gäller samma högsta acceptabla
värden som i väsentlig ombyggnad av bana.

5LNWYlUGHQI|UH[WHUQWLQGXVWULEXOOHUIUnQ
JRGVEDQJnUGHQ
Buller från tågrörelser och övrig verksamhet
inom godsbangården jämförs med riktlinjer
för externt industribuller enligt Naturvårdsverkets publikation Vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller UDSSRUW
DSULO 9LGERVWlGHUVNRORUI|UVNRORU
och vårdlokaler gäller följande nivåer (frifältsYlUGHQ 
•

/HTG%$GDJWLGYDUGDJDUNO

•

/HTG%$QDWWHWLGNO

•

/HTG%$|YULJWLG

8W|YHUGHWWDJlOOHU
•

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör
inte förekomma nattetid klockan 22-06
annat än vid enstaka tillfällen.

%('g01,1*66.$/$%8//(5
Stora negativa konsekvenser5LNWYlUGHQI|UEXOOHU|YHUVNULGVRFKNDQLQWHnWJlUGDVLQRPYDGVRPlU
WHNQLVNWP|MOLJWRFKHNRQRPLVNWULPOLJW
Måttligt negativa konsekvenser/MXGQLYnQ|NDU5LNWYlUGHQI|UEXOOHU|YHUVNULGV
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV6PnOMXGQLYnI|UlQGULQJDUXWDQDWWQnJUDULNWYlUGHQ|YHUVNULGV
Måttligt positiva konsekvenser /MXGQLYnQVlQNV5LNWYlUGHQI|UEXOOHULQQHKnOOV
Stora positiva konsekvenser -%XOOHUIUnQMlUQYlJHQI|UVYLQQHUIUnQRPUnGHQVRPWLGLJDUHSnYHUNDWVDY
GHWWD
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Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karaktäriseras av ofta återkommande
impulser som vid nitningsarbete, lossning
av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena ovan sänkas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten
endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från
verksamheten varierar mycket, bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
den tid då den bullrande verksamheten
pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.

Motivet till att buller från tågrörelser och
övriga arbeten inom godsbangården jämförs
med riktlinjer för externt industribuller är
att karaktären på ljudet från godsbangården
bedöms vara annorlunda jämfört med karakWlUHQSnOMXGIUnQWnJLOLQMHWUD¿N/MXGSn
godsbangården orsakas främst av att tåg
framförs i låg hastighet, men det förekommer
också perioder då dieselloken står på
tomgång. Det kan vidare antas att bromsgnissel förekommer i betydligt större omfattning jämfört med vad fallet är på ordinarie
järnvägssträckor. Dessutom förväntas metalliska dunsar uppstå bland annat då vagnar
Tabell 11.1

kopplas ihop. Ett annat motiv är att praxis, i
GHDOOUDÀHVWDIDOOIUDPWLOOQXKDUYDULWDWW
buller från godsbangårdar jämförts med
riktvärden för externt industribuller.

5LNWYlUGHQI|UEXOOHUIUnQYlJWUD¿N
För ny- eller ombyggnad av vägar gäller
ULNWYlUGHQHQOLJWWDEHOO)|UEH¿QWOLJD
YlJDU QROODOWHUQDWLYHW WLOOlPSDVLGHÀHVWD
situationer dygnsekvivalent nivå 65 dBA
utomhus vid bostäder som riktvärde.

 5LNWYlUGHQLE\JJVNHGHW
5LNWYlUGHQI|UE\JJEXOOHU
Under byggskedet ska Naturvårdsverkets
allmänna råd om buller från byggplatser, NFS
WLOOlPSDV5LNWYlUGHQDnWHUJHVL
WDEHOO,GHIDOOYHUNVDPKHWSnJnUHQGDVW
del av period bör den ekvivalenta ljudnivån
beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår. För verksamheter med begränsad
YDUDNWLJKHWJlOOHU
•

Kortvariga händelser, högst 5 minuter/
WLPPH±OMXGQLYnQGDJWLGWLOOnWVYDUD
dBA högre.

•

Verksamheter av begränsad art med
NRUWYDULJDKlQGHOVHU±OMXGQLYnQWLOOnWV
YDUDK|JVWG%$K|JUHGDJWLG

Riktvärden för luftburet buller från byggplatser.

5,.79b5'(1)g5%8//(5)5c1%<**3/$76(5
2PUnGH

9DUGDJDU
'DJ

L$HT

.YlOO

L$HT

/|UV|QRFKKHOJGDJ

6DPWOLJDGDJDU

'DJ

L$HT

.YlOO

L$HT

1DWW

L$HT

1DWW

L$)PD[

%RVWlGHUI|USHUPDQHQWERHQGHRFKIULWLGVKXV
8WRPKXV
YLGIDVDG

G% $

G% $

G% $

G% $

G% $

G% $

,QRPKXV
ERVWDGVUXP

G% $

G% $

G% $

G% $

G% $

G% $

8WRPKXV
YLGIDVDG

G% $

G% $

G% $

G% $

G% $

,QRPKXV

G% $

G% $

G% $

G% $

G% $

9nUGORNDOHU
G% $

8QGHUYLVQLQJVORNDOHU
8WRPKXV
YLGIDVDG

G% $

-

-

-

-

-

,QRPKXV

G% $

-

-

-

-

-

$UEHWVORNDOHUI|UW\VWYHUNVDPKHW
8WRPKXV
YLGIDVDG

G% $

-

-

-

-

-

,QRPKXV

G% $

-

-

-

-

-

0HGDUEHWVORNDOHUPHQDVORNDOHUI|UHMEXOOUDQGHYHUNVDPKHWPHGNUDYSnVWDGLJYDUDQGHNRQFHQWUDWLRQHOOHUEHKRYDWWNXQQDI|UDVDPWDO
REHVYlUDWH[HPSHOYLVNRQWRU
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7DEHOO 5LNWYlUGHQI|UOXIWEXUHWEXOOHUIUnQVSnUEXUHQWUD¿NLSODQHULQJVIDOOQ\E\JJQDGDYEDQD
5LNWYlUGHQI|UQ\E\JJQDGDYEDQDYLG
EHE\JJHOVH

(NYLYDOHQWOMXGQLYn
YDUGDJVPHGHOG\JQ

0D[LPDOOMXGQLYn )DVW

3HUPDQHQWRFKIULWLGVERVWlGHUVDPWYnUGORNDOHU
8WRPKXVXWHSODWV

G%$ 

8WRPKXVERVWDGVRPUnGHWL|YULJW

G%$

,QRPKXV

G%$



G%$ 
G%$

8QGHUYLVQLQJVRFKDUEHWVORNDOHU
8QGHUYLVQLQJVORNDOHULQRPKXV

-

G%$

$UEHWVORNDOHULQRPKXV

-

G%$

2PUnGHQPHGOnJEDNJUXQGVQLYn
5HNUHDWLRQVRPUnGHQLWlWRUW

G%$ 

)ULOXIWVRPUnGHQ

G%$ 

 9lUGHQDDYVHUIULIlOWVYlUGHQHOOHUWLOOIULIlOWVYlUGHQNRUULJHUDGHYlUGHQ
 $YVHUXWHSODWVVlUVNLOWDYJUlQVDWXWU\PPH
 $YVHUXWU\PPHI|UV|PQRFKYLOD VRYUXP XQGHUWLGVSHULRGHQ±VDPW|YULJDERVWDGVUXP HMKDOOI|UUnGRFKZF 
 $YVHUQLYnXQGHUOHNWLRQVWLG
 $YVHUDUEHWVORNDOHUI|UW\VWYHUNVDPKHW
 (Q´YDQOLJ´IDVDGGlPSDUOMXGHWIUnQVSnUWUD¿NPHGFLUNDG%$
 $YVHURPUnGHQPHGOnJEDNJUXQGVQLYn

7DEHOO 5LNWYlUGHQI|UOXIWEXUHWEXOOHUIUnQVSnUEXUHQWUD¿NLSODQHULQJVIDOOYlVHQWOLJRPE\JJQDGDYEDQD
5LNWYlUGHQI|UYlVHQWOLJRPE\JJQDGDY
EDQDYLGEHE\JJHOVH

(NYLYDOHQWOMXGQLYn
YDUGDJVPHGHOG\JQ

0D[LPDOOMXGQLYn )DVW

3HUPDQHQWRFKIULWLGVERVWlGHUVDPWYnUGORNDOHU
8WRPKXVXWHSODWV

G%$ 

8WRPKXVERVWDGVRPUnGHWL|YULJW

G%$

,QRPKXV

G%$



G%$ 
G%$

8QGHUYLVQLQJVRFKDUEHWVORNDOHU
8QGHUYLVQLQJVORNDOHULQRPKXV

-

G%$

$UEHWVORNDOHULQRPKXV

-

G%$

 9lUGHQDDYVHUIULIlOWVYlUGHQHOOHUWLOOIULIlOWVYlUGHQNRUULJHUDGHYlUGHQ
 $YVHUXWHSODWVVlUVNLOWDYJUlQVDWXWU\PPH
 $YVHUXWU\PPHI|UV|PQRFKYLOD VRYUXP XQGHUWLGVSHULRGHQ±VDPW|YULJDERVWDGVUXP HMKDOOI|UUnGRFKZF )nU
|YHUVNULGDVJnQJHUSHUQDWW NORFNDQ± 
 $YVHUQLYnXQGHUOHNWLRQVWLG
 $YVHUDUEHWVORNDOHUI|UW\VWYHUNVDPKHW
 (Q´YDQOLJ´IDVDGGlPSDUOMXGHWIUnQVSnUWUD¿NPHGFLUNDG%$

7DEHOO 5LNWYlUGHQI|UOXIWEXUHWEXOOHUIUnQVSnUEXUHQWUD¿NLSODQHULQJVIDOOEH¿QWOLJPLOM| QROODOWHUQDWLYHW 
3HUPDQHQWERVWlGHU

(NYLYDOHQWOMXGQLYn
YDUGDJVPHGHOG\JQ

8WRPKXV
,QRPKXV

G%$

0D[LPDOOMXGQLYn )DVW
G%$

-

 $YVHUXWU\PPHI|UV|PQRFKYLOD VRYUXP XQGHUWLGVSHULRGHQ±
 9lUGHWDYVHUIULIlOWVYlUGHHOOHUWLOOIULIlOWVYlUGHNRUULJHUDWYlUGH

7DEHOO 5LNWYlUGHQI|UYlJWUD¿NEXOOHUI|UQ\RFKRPE\JJQDGDYYlJDU
'\JQVHNYLYDOHQWQLYn

0D[LPDOQLYn

%RVWlGHUXWRPKXV

G%$ YLGIDVDG

G%$ XWHSODWVLDQOVXWQLQJWLOOERVWDG

%RVWlGHULQRPKXV

G%$

G%$ QDWWHWLG
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 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
%HE\JJHOVHQOlQJVGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
och längs planförslaget utgörs av bostäder,
verksamhetsområden och industri, affärer och
NRQWRU,9DUEHUJ¿QQVRFNVnDQGUDPLOM|HU
som är känsliga för bullerstörningar, så som
skolor/förskolor, vårdlokaler och hotell.
Lokalisering av sådana verksamheter visas i
¿JXU
Från projektets norra startpunkt och ner
WLOO*HWWHU|EURQlUGHQEH¿QWOLJD9lVWNXVWbanan dubbelspårig. Viskadalsbanan, som
kommer från Borås och slutar vid Varbergs
station, passerar Västkustvägen (riksväg
 QRUURP%LUJHU6YHQVVRQVYlJRFKJnU
ihop med Västkustbanans södergående spår
V|GHURP*HWWHU|EURQ'HW¿QQVLQXOlJHW
LQJDEXOOHUVN\GGVVNlUPDUYLGGHEH¿QWOLJD
järnvägsspåren norr om Getteröbron, varken
längs Västkustbanan eller längs ViskadalsEDQDQ3nEnGDVLGRURP9lVWNXVWYlJHQ¿QQV
bullerskyddsskärmar vid bostäderna som har
en höjd på cirka 2-3 meter över mark enligt
underlag från Varbergs kommun.
Samtliga fastigheter längs planförslagets
VWUlFNQLQJRFKOlQJVGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
utsätts för bullernivåer från järnvägen som
lUOlJUHlQULNWYlUGHWI|UEH¿QWOLJPLOM|
)LJXUYLVDUHQEXOOHUXWEUHGQLQJVNDUWD
med ekvivalenta bullernivåer i nuläget från
GHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ.DUWDQYLVDUDWWGH
ekvivalenta bullernivåerna understiger 70 dBA
utomhus.
,WDEHOOYLVDVKXUPnQJDIDVWLJKHWHU
som utsätts för buller från järnvägen över
riktvärdena om en jämförelse istället görs
med riktvärden i planeringsfallet väsentlig
RPE\JJQDG QRUURPWXQQHOQRFKGHQEH¿QWliga järnvägen) respektive nybyggnad (söder
om tunneln). Den sträcka som blir tunnel i
SODQI|UVODJHWSnYHUNDVLQWHDYWnJWUD¿NEXOOHU
i nuläget. Området söder om den planerade
tunneln påverkas till viss del av buller från
GHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
Tabellen visar att ett stort antal fastigheter
OlQJVGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQXWVlWWVI|U
EXOOHULQXOlJHWbYHQRPUnGHQDQRUURFK
söder om Getteröbron utsätts för buller. Ett
mindre antal fastigheter söder om den planerade tunnelsträckan utsätts för buller som
NRPPHUIUnQGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
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Området norr om Getteröbron påverkas även
DYEXOOHUIUnQYlJWUD¿NHQLRPUnGHW3nEXOOHUutbredningskartorna visas den sammanvägda
WUD¿NEXOOHUQLYnQIUnQWnJWUD¿NHQRFKYlJWUD¿NHQSn9lVWNXVWYlJHQRFK*HWWHU|YlJHQ
Nedan beskrivs nuvarande markanvändning
OlQJVGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQRFKGlUGHQ
nya järnvägen föreslås gå, med fokus på var
GHW¿QQVERVWlGHU6WUlFNDQKDUGHODWVXSSL
delsträckor efter hur bullerberäkningarna har
XWI|UWV2PUnGHQDYLVDVL¿JXU

 'HOVWUlFNRU
1RUURP*HWWHU|EURQ
Precis norr om Getteröbron, mellan järnvägsspåren och Västkustvägen, ligger ett område
med både bostäder och verksamheter, vid
Birger Svenssons väg och Pors gränd. Öster
RP9lVWNXVWYlJHQ¿QQV\WWHUOLJDUHERVWDGVområden. Bostäderna i dessa båda områden
exponeras för buller både från järnvägen och
Västkustvägen. Ytterligare bostadsområden
¿QQVSnOLWHOlQJUHDYVWnQGIUnQMlUQYlJHQYLG
bland annat Göingegården och Lugnet.

6|GHURP*HWWHU|EURQ
Söder om Getteröbron är det huvudsakligen industrier och verksamheter i området
närmast järnvägsspåren och bostäder först
på något längre avstånd från spårområdet.
'HW¿QQVGRFNHWWOLWHWRPUnGHPHGI\UD
enbostadshus vid Industrivägen, som ligger
QlUDMlUQYlJHQ1lUPDUHGHQEH¿QWOLJD
stationen är det centrumbebyggelse intill
spåren bestående av affärer, verksamheter,
kontor, Campusområdet och bostäder.

7XQQHOVWUlFND
Den sträcka som föreslås bli tunnel sträcker
sig från läget från den nya stationen i
sydvästlig riktning och mynnar strax väster
om bostadsområdet Breared. Ovanför tunneln
¿QQVEODQGDGFHQWUXPEHE\JJHOVHRFKOlQJUH
söderut bostadsområden.

6|GHURPWXQQHOQ
Öster om Österleden närmar sig planförVODJHWVVWUlFNQLQJGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
Här har stadsbebyggelsen övergått i mer
odlingsbetonat landskap med ett mindre antal
bostäder.
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Figur 11.1

Verksamheter i Varberg som är känsliga för buller.
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Bullerutbredningskartornas uppdelning i delsträckor.
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%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV
6|GHURPGHQEH¿QWOLJDVWDWLRQHQlU9lVWNXVWbanan enkelspårig och går i markplan samt
delvis i skärning i ett kustnära läge. Vid
Apelviken viker järnvägen av från kusten
LJHQ/lQJVVWUlFNDQ¿QQVEnGHERVWlGHUVDPW
områden med fritidsbostäder och camping.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW

ULNWYlUGHQI|UEH¿QWOLJPLOM|'lUHPRWlUGHW
QnJRWÀHUERVWDGVIDVWLJKHWHUVRPXWVlWWVI|U
buller än i nuläget. Nollalternativet bedöms
därför innebära små negativa konsekvenser
jämfört med nuläget.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
Generella konsekvenser av buller beskrivs i
faktarutan nedan.

$YGHQSURJQRVI|UWUD¿NHULQJHQSn9lVWNXVWbanan som redovisas i kapitel 4 FörutsättningarIUDPJnUDWWWUD¿NPlQJGHQEHUlNQDV
vara något mindre i nollalternativet än i
planförslaget. Det sker dock en ökning jämfört
med nuläget. Bullerberäkningar visar att
bullernivåerna för samtliga fastigheter längs
GHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQlUXQGHUULNWYlUGHW
I|UEH¿QWOLJPLOM|2PHQMlPI|UHOVHLVWlOOHW
görs med riktvärden för väsentlig ombyggnad
syns en ökning av antal fastigheter som utsätts
för buller över riktvärdena jämfört med i
QXOlJHWQRUURP*HWWHU|EURQVHWDEHOO

 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Konsekvensbeskrivningen i detta kapitel utgår
ifrån att bullerskyddsåtgärder genomförs.
Flera olika alternativ till skyddsåtgärder har
undersökts. Val av åtgärder har gjorts genom
en bedömning av vad som är miljömässigt
motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt. Motiv till de föreslagna bullerskyddsåtgärderna samt bortvalda alternativ redovisas
i kapitel 5 Projektbeskrivning,¿JXU
visas bullerutbredning i planförslaget med
samtliga spårnära skyddsåtgärder.

Effekten av nollalternativet beräknas vara
att inga fastigheter utsätts för buller över

7DEHOO $QWDOERVWDGVIDVWLJKHWHURFKI|UVNRORUVNRORUVRPXWVlWWVI|UEXOOHU|YHUULNWYlUGHQI|UYlVHQWOLJRPE\JJQDG
respektive nybyggnad i nuläget, utomhus 2 meter över marken.
2PUnGH

gYHU/HTG%$

/HTG%$

gYHU/PD[G%$

7RWDOWDQWDOIDVWLJKHWHU
|YHUULNWYlUGH

1RUURP*HWWHU|EURQ









6|GHURP*HWWHU|EURQ

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNRORU
VNRORU

YDUDYI|UVNRORU
VNRORU

YDUDYI|UVNRORU
VNRORU

6|GHURPWXQQHOQ









%H¿QWOLJMlUQYlJVRP
VNDULYDV

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNROD

 5LNWYlUGHQI|UYlVHQWOLJRPE\JJQDG
 5LNWYlUGHQI|UQ\E\JJQDG

7DEHOO $QWDOERVWDGVIDVWLJKHWHURFKI|UVNRORUVNRORUVRPXWVlWWVI|UEXOOHU|YHUULNWYlUGHQI|UYlVHQWOLJRPE\JJQDG
respektive nybyggnad i nollalternativet.
2PUnGH

gYHU/HTG%$

/HTG%$

gYHU/PD[G%$

7RWDOWDQWDOIDVWLJKHWHU
|YHUULNWYlUGH









YDUDYI|UVNRORU
VNRORU

YDUDYVNROD

YDUDYI|UVNRORU
VNRORU

YDUDYI|UVNRORU
VNRORU

6|GHURPWXQQHOQ









%H¿QWOLJMlUQYlJVRP
VNDULYDV

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNROD

YDUDYI|UVNROD

1RUURP*HWWHU|EURQ
6|GHURP*HWWHU|EURQ



 5LNWYlUGHQI|UYlVHQWOLJRPE\JJQDG
 5LNWYlUGHQI|UQ\E\JJQDG
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%\JJVNHGHW
Nedanstående skyddsåtgärder hanteras i
planbeskrivningen.
En viktig faktor när det gäller störningar
orsakade av buller under byggskedet är
avståndet mellan arbetsplatsen där bullret
alstras och bostäder, skolor och andra
verksamheter. Ju längre avstånd från berörd
verksamhet desto lägre bullernivå.
Nedan visas en projektanpassad metodik för
att säkerställa att kontroll av byggbullernivåer
utförs och att skyddsåtgärder genomförs.
%HUlNQLQJDYEXOOHUIUnQDUEHWVPRPHQW
utrustning. Beakta kortaste avstånd till
bostäder, skolor eller annan bullerkänslig
verksamhet.
2. Vilken del av dygnet planeras arbetet
utföras?
3. Uppfylls riktvärden eller beräknas ett
överskridande ske?
3a. Riktvärde uppfylls => OK att gå vidare
med planering av arbetet. Stickprovsmätning
kan genomföras.
3b. Om överskridande beräknas ska följande
övervägas
4b. Finns tystare metod/utrustning?
5b. Kan bullerskydd som exempelvis skärm
användas?
6b. Ny beräkningskontroll, OK att gå vidare
med planering av arbetet om riktvärde
uppfylls. Om fortsatt överskridande av
ULNWYlUGHIRUWVlWWHQOLJWEE
7b. Information till miljömyndigheten.
E,QIRUPDWLRQWLOOEHU|UGDHYHQWXHOOW
kompensationsåtgärd/erbjudande om alternativt boende
9b. Entreprenadkrav och plan för kontroll av
byggbullret.
E0lWQLQJDYE\JJEXOOHUYLGDUEHWHWVVWDUW

'ULIWVNHGHW
De beskrivna skyddsåtgärderna nedan är
inarbetade på plankartan. De spårnära bullerVN\GGVnWJlUGHUQDVK|MGUHGRYLVDVLWDEHOO
Norr om Getteröbron
Skyddsåtgärderna innebär avskärmning
på båda sidor om spåret från den norra
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plangränsen och ner till Getteröbron. På den
|VWUDVLGDQlUK|MGHQSnÀHUDDYVQLWWRPNULQJ
3 meter över rälsens överkant vilket trappas
av successivt i den norra delen ned till cirka
PHWHU|YHUUlOVHQV|YHUNDQW3nGHQYlVWUD
sidan är höjden upp mot 5 meter över rälsens
överkant i södra delen vid deponin. Norr
om deponin trappas skärmen ned till cirka 3
meter över rälsen och allra längst i norr sker
en avtrappning lika den östra sidan.
I bullerberäkningarna ingår att bullerskyddsskärmarna vid spåret har en ljudabsorberande
yta på spårsidan. Minst cirka 60 procent av
ytan mot spåren ska ha ett ljudabsorberande
\WVNLNW3nGHQ|VWUDVLGDQlUFLUNDPHWHU
av avskärmningen i form av en vall. På den
YlVWUDVLGDQRPVSnUHQlUGU\JWNLORPHWHU
vall.
Med ovan beskrivna skyddsåtgärder längs
spåren återstår totalt 36 fastigheter som
får bullernivåer över riktvärdena. För dessa
fastigheter kommer fastighetsnära skyddsåtgärder att utredas. Fastigheter som efter
utredningen visar sig ha tågbullernivåer över
riktvärden utomhus på uteplats och/eller
inomhus erbjuds skyddsåtgärder. Det kan till
.216(.9(16(5$9%8//(5
%XOOHUSnYHUNDUKlOVDRFKYlOEH¿QQDQGHRFKlU
HQDOOYDUOLJVW|UQLQJLVDPKlOOHW6W|UQLQJDUQDNDQ
XSSVWnGLUHNWWLOOH[HPSHOJHQRPVW|UGV|PQ
HOOHUVlPUHDUEHWVI|UPnJDPHQGHKDURFNVnHQ
OnQJVLNWLJSnYHUNDQ'HWlULQGLYLGXHOOWYDGVRP
XSSOHYVVRPEXOOHUPHQWUD¿NEXOOHUlURIWDVW
R|QVNDWRFKVW|UDQGH%XOOHUXQGHUULNWYlUGHQDlU
GHQVWDQGDUGVRPP\QGLJKHWHUPHQDUlU
DFFHSWDEHOW
3nGDJHQNDQEXOOHUVW|UDVDPWDORFKDQGUD
|QVNYlUGDOMXGRFKSnYHUNDGHWDOOPlQQD
YlOEH¿QQDQGHWQHJDWLYW0lQQLVNRUVRPXWVlWWV
I|UK|JDEXOOHUQLYnHUXQGHUOnQJWLGNDQGUDEEDV
DY|NDGVWUHVV%XOOHUNDQRFNVnOHGDWLOO|NDG
WU|WWKHWRFKWLOODWWI|UPnJDQWLOOLQOlUQLQJNRQFHQWUDWLRQRFKSUHVWDWLRQI|UVlPUDV
%XOOHU|YHUULNWYlUGHQDQDWWHWLGNDQPHGI|UDDWW
V|PQHQEOLUVW|UG2VW|UGV|PQlUHQI|UXWVlWWQLQJI|UDWWPlQQLVNDQVNDIXQJHUDVnYlO
I\VLRORJLVNWVRPPHQWDOW1nJUDDYHIIHNWHUQDDY
VW|UGV|PQlUWU|WWKHWQHGVWlPGKHWROXVWNlQVOD
RFKPLQVNDGSUHVWDWLRQVI|UPnJD
bYHQHQVWDNDOMXGNlOORUNDQXSSOHYDVVRP\WWHUVW
VW|UDQGHWLOOH[HPSHOHQVODPUDQGHEURVNDUYHWW
HQVWDNDWnJHOOHUWXQJDODVWELODUVRPSDVVHUDUHWW
KXVSnQlUDKnOOQDWWHWLG
.lOODZZZWUD¿NYHUNHWVH3ULYDW0LOMRRFKKDOVD
+DOVD%XOOHURFKYLEUDWLRQHU+DOVRSDYHUNDQ
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exempel gälla åtgärder på fönster och lokalt
vid uteplats.
Söder om Getteröbron
På den del av sträckan där det blir ett tråg
fungerar trågkanten som bullerskydd. YtterOLJDUHVN\GGVnWJlUGHUQDLQQHElUDWWHQ
meter hög skärm placeras på trågkanten på
vissa avsnitt. Skärmen ger ytterligare bullerminskning för fastigheterna och generellt för
området vid stationen.

För de fyra bostadsfastigheterna vid Industrivägen placeras en skärm som ska ansluta
till trågkanten och skärmar av tågbullret
i detta område. Skärmen ska ha en höjd
som motsvarar en 3 meter hög skärm på
trågkanten. Orsaken till att det behövs ett
högre bullerskydd på detta avsnitt är att
marken vid bostadsfastigheterna sluttar uppåt,
vilket gör att bostäderna ligger högre än vad
marken gör vid spåren.

Tabell 11.8 Inarbetade spårnära bullerskyddsåtgärder i driftskedet, exempel på utformning av bullerskyddsåtgärder se
kapitel 7.
$YVNlUPQLQJ K|MG|YHUKDYHW K|MG|YHUUlOVHQV
|YHUNDQW´P|U|N´

.LORPHWHUWDO

.LORPHWHUWDO

6LGDRPVSnUHW

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

9DOOFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





gVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





9lVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





9lVWHU

6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





9lVWHU

9DOO6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





9lVWHU

9DOO6NlUPFDPHWHU|YHUKDYHW FDP|U|N





9lVWHU

6NlUP  PHWHU|YHUKDYHW





gVWHU

6NlUP  PHWHU|YHUKDYHW





gVWHU

6NlUP  PHWHU|YHUKDYHW





gVWHU

7UnJNDQWP|K





6\GYlVW

9DOOK|MGP|K
P|YHUU|NLQRUU±P|YHUU|NLV|GHU





6\GYlVW

9DOOK|MGP|K±P|K P|YHUU|N





6\GYlVW

9DOOP|KLQRUUP|KLV|GHU
PHWHU|YHUU|N





6\GYlVW

7UnJNDQWP|K





1RUGRVW

9DOOK|MGP|KP|K
P|YHUU|NLQRUU±P|YHUU|NLV|GHU





1RUGRVW

9DOOK|MGP|KLQRUUP|KLV|GHU
P|YHUU|N





1RUGRVW

9DOOK|MGP|KLQRUUP|KLV|GHU
P|YHUU|N





1RUGRVW

9DOOP|KLQRUUP|KLV|GHU
PHWHU|YHUU|N





1RUGRVW

9DOOP|KLQRUUP|KLV|GHU
PHWHU|YHUU|N





1RUGRVW

1RUURP*HWWHU|EURQ

6|GHURP*HWWHU|EURQ

6|GHURPWXQQHOQ

%XOOHUVN\GGVVNlUPDUVNDKDDEVRUEHUDQGH\WVNLNWPRWVSnUVLGDQ,GHIDOOYDOOYlOMVLVWlOOHWI|UVNlUPVNDK|MGHQNRQWUROOHUDVVnDWW
IXOOJRGDYVNlUPQLQJHUKnOOV
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För att få en så god ljudmiljö som möjligt för
passagerarna på de nedsänkta perrongerna
krävs att trågväggarna och insidan av tunneln
får en ljudabsorberande yta. Minst cirka
75 procent av ytan ska ha ett absorberande
ytskikt. För plattformarna är det speciellt
viktigt att väggarna har stor andel absorbenter
SnK|MGHQPHWHU|YHUJROYQLYnQ/MXGDEsorbenterna ska fortsätta in i tunneln, minst
cirka 25 meter efter plattformsslut. På detta
avsnitt ska minst cirka 60 procent av väggarna
ha en ljudabsorberande yta.
Med ovan beskrivna skyddsåtgärder längs
spåren återstår totalt 26 fastigheter som
får bullernivåer över riktvärdena. För dessa
fastigheter kommer fastighetsnära skyddsåtgärder att utredas. Fastigheter som efter
utredningen visar sig ha tågbullernivåer över
riktvärden utomhus på uteplats och/eller
inomhus erbjuds skyddsåtgärder.
Söder om tunneln
I detta område planeras främst för bullerskyddsvallar med en stödmur på sidan mot
järnvägen. Bullerskyddsvallar och stödmurar
har naturligt en ljudabsorberande yta. Höjden
SnYDOODUQDEOLUFLUNDPHWHU
Med ovan beskrivna skyddsåtgärder längs
VSnUHQnWHUVWnUWRWDOWIDVWLJKHWHUVRPInU
bullernivåer över riktvärdena. För dessa
fastigheter kommer fastighetsnära skyddsåtgärder att utredas. Fastigheter som efter
utredningen visar sig ha tågbullernivåer över
riktvärden utomhus på uteplats och/eller
inomhus erbjuds skyddsåtgärder. Det kan till
exempel gälla åtgärder på fönster och lokalt
vid uteplats.
För att få en så god ljudmiljö som möjligt nära
tunnelmynningen ska väggarna på tunnelns
insida vara försedd med ljudabsorbenter
minst cirka 25 meter in i tunneln. Minst
cirka 60 procent av tunnelväggarna ska ha en
ljudabsorberande yta. Denna åtgärd är viktig
generellt och speciellt inom Breareds rekreaWLRQVRPUnGHbYHQI|UWUnJHWJlOOHUDWWPLQVW
cirka 60 procent av ytan mot spåren ska ha ett
absorberande ytskikt.

 %XOOHUVW|UQLQJDUXQGHU
E\JJVNHGHW
När ett stort infrastrukturprojekt genomförs inom en tätort kommer det under vissa
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perioder att ske överskridanden av riktvärden
för byggbuller.
Under dagtid kan det komma att ske överskridanden då vissa arbetsmoment pågår och i
synnerhet då avståndet till bebyggelse är kort.
Under perioder då arbeten pågår under helg,
kväll eller natt ökar risken för överskridande
på grund av att riktvärdena är strängare (det
vill säga lägre bullernivå tillåts vid bostäder)
under dessa perioder.
Graden av överskridande beror mycket på
avståndet till arbetsområdet men också på val
av arbetsmetod och möjlighet att arrangera
bulleravskärmning.
I byggskedet kan bullerstörningar grovt delas
LQLI|OMDQGH
•

Buller från anläggningsarbeten inklusive
tunnelarbeten.

•

Buller från byggtransporter till och från
arbetsområden.

%XOOHUIUnQDQOlJJQLQJVDUEHWHQ
Anläggningsarbeten pågår främst inom
avgränsade arbetsområden, men periodvis
kan även arbeten utanför arbetsområdet
behöva ske. De anläggningsarbeten som är
mest omfattande eller bullerkritiska är spontning, borrning och sprängning, jordschakt,
betonggjutning, krossning av berg och
spårläggning och lastning och lossning av
bergmaterial.
Spontning bedrivs längs schakternas gränser
och vid Getteröbrons brostöd. Ljudnivån från
vibreringen av spont kommer vid varje berörd
bostad att variera med tiden beroende på
exakt var spontningen pågår. För spontning
längs de avlånga schakterna beräknas den
högsta nivån pågå i cirka en vecka. Spontning
vid brolägena vid den nya Getteröbron pågår
under något längre tid.
Borrning och sprängning som orsakar
luftburet buller bedrivs dels vid den norra
och södra tunnelmynningen och dessutom
på andra platser där berg i dagen ska tas bort,
till exempel norr om Getteröbron och vid
det norra tråget. Borrning beräknas normalt
SnJnXQGHUÀHUDWLPPDULI|OMG6MlOYDVSUlQJningen har däremot en väldigt kort varaktighet. Borrning och sprängning längre in i
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tunneln beräknas inte orsaka luftburet buller
över riktvärdena.
Schaktning av jord beräknas pågå under lång
tid totalt sett. Under längre eller kortare
perioder pågår jordschakt längs hela den
planerade sträckningen ovan mark. Vid
ramper och nedsänkningar kommer arbetet
periodvis att vara intensivt.
bYHQEHWRQJJMXWQLQJEHUlNQDVSnJnXQGHU
en längre period. Främst är det aktuellt vid
ramper, betongtunnlar och vid brolägena. Vid
brolägena kommer arbetet att pågå under
längre tid och kan periodvis att vara intenVLYW9LGUDPSHUQDI|UÀ\WWDUVLJDUEHWHWPHG
betonggjutning längs linjen och bullerexponeringen till omgivningen beror till stor del
på var längs linjen arbetet sker. För betonggjutning kan det i vissa fall vara nödvändigt
med kontinuerligt arbete, vilket kan innebära
arbeten dygnet runt.
Krossning av berg beräknas orsaka höga
ljudnivåer. För att uppfylla riktvärden för
byggbuller dagtid behövs en utredning kring
vilka alternativa metoder/utrustning som kan
vara aktuella, placering av utrustning samt
möjlighet till inkapsling eller bullerskydd i
anslutning till krossanläggningen.
För den nya järnvägen som ska gå i markplan
planeras att spåren läggs på makadambädd,
vilket innebär en helt ”vanlig” järnväg. För
VSnUOlJJQLQJ¿QQVHUIDUHQKHWIUnQWLGLJDUH
SURMHNWVRPYLVDUDWWPHGHOOMXGQLYnQI|UÀHUD
av arbetsmomenten ger måttliga nivåer, men
DWWGHW¿QQVYLVVDPRPHQWVRPRUVDNDUK|JUH
nivåer. Några arbetsmoment har ett karaktäristiskt ljud som personer i närområdet kan
uppfatta som extra störande. Några arbetsmoment orsakar höga maximala ljudnivåer.

$UEHWHWPHGVSnUOlJJQLQJÀ\WWDUVLJOlQJV
tågsträckan och de högsta ljudnivåerna
XSSVWnUGnDUEHWHWEH¿QQHUVLJSnGHWNRUWDVWH
avståndet.
-lUQYlJVWUD¿NHQVNDYDUDLGULIWXQGHUKHOD
byggperioden vilket innebär att i- och urkoppOLQJPRWEH¿QWOLJMlUQYlJNDQEHK|YDXWI|UDV
GnWnJWUD¿NHQlUPLQGUHLQWHQVLYH[HPSHOYLV
under natten.
)LJXUYLVDUEHUlNQDGOMXGXWEUHGQLQJ
för ekvivalent ljudnivå 60 dBA från de olika
typerna av anläggningsarbeten då de pågår
i fritt läge, det vill säga utan bullerskydd.
60 dBA utbredning visas eftersom det är
riktvärdet för byggbuller dagtid.

%XOOHUIUnQE\JJWUDQVSRUWHU
En betydande del av byggtransporterna på
allmänna vägar utgörs av masstransporter
från schakter av jord och berg samt av
betongbilar. Till det kommer transporter av
övrigt material som behövs. De huvudsakliga
E\JJWUDQVSRUWYlJDUQDYLVDVL¿JXU
,WDEHOOUHGRYLVDVI|UlQGULQJDULHNYLYDOHQW
ljudnivå på vissa gator, orsakat av det tillskott
av lastbilar som byggverksamheten förväntas
medföra. Den största bullerökningen på cirka
4 dBA förväntas för Getterövägen på avsnittet
väster om Östra Hamnvägen. Orsaken är att
WUD¿NÀ|GHWSnGHWWDYlJDYVQLWWlUUHODWLYW
måttlig i nuläget och tillskottet av tunga
IRUGRQJHUGlUI|UHQVW|UUH|NQLQJDYWUD¿Nbullernivå. För övriga gatuavsnitt är ökningen
DYWUD¿NEXOOHUQLYnQSnJUXQGDYWLOONRPmande lastbilstransporter mellan 0,5-2 dBA.

Tabell 11.9 Tillkommande lastbilstransporter (beräknat på ett medelvärde av byggtransporterna för det byggår då
DQWDOHWODVWELODUEHG|PVYDUDVRPVW|UVW QRUPDOWJDWXWUD¿NÀ|GHLQXOlJHWVDPWEHUlNQDG|NQLQJDYGHQHNYLYDOHQWD
WUD¿NEXOOHUQLYnQRUVDNDGDYWLOOVNRWWHWDYODVWELODU
9lJVWUlFNQLQJ

$QWDOIRUGRQSHUG\JQ

gNDGHNYLYDOHQW
WUD¿NEXOOHUQLYnSnJUXQG
DYWLOOVNRWWDYODVWELODU

7LOOVNRWWODVWELODU

*DWXWUD¿NÀ|GH
QXOlJH

*HWWHU|YlJHQIUnQ1+DPQHQWLOOgVWUD+DPQYlJHQ





gVWUD+DPQYlJHQIUnQ*HWWHU|YlJHQV\GYDUW





G%$

*HWWHU|YlJHQIUnQgVWUD+DPQYlJHQWLOO9lVWNXVWYlJHQ





G%$
G%$

G%$

%LUJHU6YHQVVRQVYlJIUnQ*HWWHU|YlJHQV\GYDUW





9lUQDPRYlJHQIUnQ*HWWHU|YlJHQWLOOgVWHUOHGHQ





G%$

gVWHUOHGHQIUnQ9lUQDPRYlJHQV\GYDUW
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Figur 11.3 Ungefärlig utbredning för ekvivalent ljudnivå 60 dBA under perioder då anläggningsarbeten pågår i fritt läge,
det vill säga utan bullerskydd. Den redovisade ljudutbredningen avser ljudnivån då arbete pågår i det närmsta området
för vart och ett av de olika anläggningsarbetena.
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Figur 11.4

Huvudsakliga byggtransportvägar.
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 .RQVHNYHQVHULGHORPUnGHQD
1RUURP*HWWHU|EURQ

ULQJHQDWWVSnUHQVlQNVQHGLHWWWUnJbYHQ
stationen placeras i nedsänkt läge.

Byggskede
Norr om Getteröbron kommer anläggningsarbeten i form av borrning och sprängning,
jordschakt och spårarbete att pågå. Strax
norr om bron kommer även spontning att
ske. Getterövägen är en av huvudvägarna för
byggtransporter. Effekten blir att det inte
går att utesluta att riktvärdena för buller
från byggarbetsplatser överskrids vid ett
antal tillfällen. Byggskedet bedöms innebära
måttligt till stora negativa konsekvenser.

8WDQEXOOHUVN\GGVnWJlUGHUXWVlWWVWRWDOW
bostadsfastigheter och två förskolor för buller
IUnQWnJWUD¿NHQ|YHUULNWYlUGHQDI|UYlVHQWOLJ
RPE\JJQDG'HWlUIDVWLJKHWHUIlUUHlQL
nollalternativet.

Driftskede
Utbyggnaden av järnvägen innebär relativt
små förändringar norr om Getteröbron. Två
förbigångsspår anläggs, vilket möjliggör för
ÀHUWnJSnGHRUGLQDULHVSnUHQ*RGVEDQgården är en helt ny verksamhet. Den ekvivalenta bullernivån från godsbangården är
OnJHIWHUVRPGHWlUUHODWLYWInWnJVRPWUD¿kerar bangården. Det kan dock förekomma
ljudtoppar såsom metalliska dunsar när tåg
kopplas ihop, bromsgnissel och tomgångskörning.

Med samtliga föreslagna åtgärder beräknas
effekten av den nya anläggningen bli att
riktvärdena vid uteplats och inomhus
innehålls. Konsekvenserna av planförslaget
bedöms därmed bli måttligt positiva, eftersom
bullret sänks jämfört med nollalternativet.

7XQQHOVWUlFND
Byggskede
Eftersom inga anläggningsarbeten eller
byggtransportvägar planeras i markplan
ovanför tunneln bedöms sträckan inte heller
utsättas för luftburet buller. Effekten blir
därmed att bullersituationen blir samma som
i nollalternativet. För tunnelsträckan bedöms
projektet inte innebära några konsekvenser i
byggskedet.

Resultatet av bullerberäkningarna visar att
antalet bostadsfastigheter som exponeras för
EXOOHUQLYnHUIUnQWnJWUD¿NHQVRP|YHUVNULGHU
riktvärden efter utbyggnad och utan bullerskyddsåtgärder är ungefär av samma storleksordning som för nollalternativet, totalt drygt
70 fastigheter.

Driftskede
I driftskedet bedöms inget buller påverka
fastigheter ovanför tunneln. Eftersom dessa
fastigheter inte heller påverkas av buller från
WnJWUD¿NHQLQROODOWHUQDWLYHWEHG|PVXWE\JJnaden inte ge några effekter eller konsekvenser på bullersituationen.

Med samtliga föreslagna skyddsåtgärder
beräknas effekten av den nya anläggningen
bli att riktvärdena vid uteplats och inomhus
innehålls. Konsekvenserna av planförslaget
bedöms därmed bli måttligt positiva, eftersom
bullret sänks jämfört med nollalternativet.

6|GHURPWXQQHOQ

6|GHURP*HWWHU|EURQ
Byggskede
Söder om Getteröbron kommer alla typer
av bullerkritiska anläggningsarbeten som
EHVNULYVRYDQLNDSLWHODWWSnJnXQGHU
olika perioder av byggtiden. Effekten blir att
det inte går att utesluta att riktvärdena för
buller från byggarbetsplatser överskrids vid ett
antal tillfällen. Byggskedet bedöms innebära
måttligt till stora negativa konsekvenser.
Driftskede
Söder om Getteröbron är den största föränd-



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Byggskede
Söder om tunnelsträckan kommer alla typer
av bullerkritiska anläggningsarbeten som
EHVNULYVRYDQLNDSLWHODWWSnJnXQGHU
olika perioder av byggtiden. Effekten blir att
det inte går att utesluta att riktvärdena för
buller från byggarbetsplatser överskrids vid ett
antal tillfällen. Byggskedet bedöms innebära
måttligt till stora negativa konsekvenser.
Driftskede
,%UHDUHGV|GHURPWXQQHOP\QQLQJHQ¿QQV
idag ingen järnväg. Här innebär projektet
en stor förändring då den södra tunnelmynningen, tråget och järnvägen i markplan blir
ett helt nytt tillskott till omgivningen. Till
detta kommer även ombyggnaden av Österleden.
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'HQQ\DMlUQYlJHQDQVOXWVWLOOEH¿QWOLJMlUQYlJ  0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
vid Vareborg. För de båda bostadsfastighe%\JJVNHGH
terna vid anslutningspunkten är det samma
9LGGHÀHVWDE\JJDUEHWVSODWVHUEUXNDUDUEHWVavstånd till det nya spåret som till dagens
områdets yttre gräns vara avgränsat med
MlUQYlJ(QELWQRUUXW¿QQV\WWHUOLJDUHI\UD
någon
form av byggstaket. Om avgränsningen
bostadshus och för dessa gäller att den nya
utförs
som
ett tätt plank fungerar det även
järnvägen är belägen på något kortare avstånd.
som en bullerskyddsskärm. Det är speciellt
YLNWLJWSnGHDYVQLWWGlUGHW¿QQVERVWlGHU
Utan bullerskyddsåtgärder utsätts totalt 56
eller annan tyst verksamhet. Med en bullerERVWDGVIDVWLJKHWHUI|UEXOOHUIUnQWnJWUD¿NHQ
skyddsskärm vid arbetsområdets gräns kan
över riktvärdena för nybyggnad av bana. Det
en viss dämpning för många arbetsmoment
lUGU\JWIDVWLJKHWHUÀHUlQLQROODOWHUQDWLYHW
erhållas, åtminstone för de nedre våningsplanen i närbelägna fastigheter.
Med samtliga föreslagna åtgärder beräknas
effekten av den nya anläggningen bli att
Generellt bör arbetsmetoder och utrustning
riktvärdena vid uteplats och inomhus
väljas som orsakar så låga bullernivåer som
innehålls. Eftersom fastigheter utsätts för
möjligt. Detta måste dock ställas i relation till
buller där det tidigare inte gått någon järnväg
tidplanen. För vissa arbetsmoment kan ett
bedöms ändå konsekvenserna bli måttligt
separat bullerskydd placeras intill maskinerna
negativa.
RFKLEODQGNDQEXOOHUVN\GGHWÀ\WWDVPHGWLOO
exempel vid arbete längs linjen.

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV

Byggskede
 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
8QGHUE\JJVNHGHWNRPPHUGHQEH¿QWOLJD
±EXOOHU
MlUQYlJHQDQYlQGDVI|UMlUQYlJVWUD¿NSn
I byggskedet är den sammanfattande bedömsamma sätt som i nollalternativet. Efter att
GHQQ\DMlUQYlJHQWDJLWVLEUXNULYVGHQEH¿QW- ningen att måttliga till stora negativa konsekvenser uppstår för boende nära byggarbetsliga järnvägen. Rivningen innebär att lastbilar
platser, tillfälliga spår och gator som får ökad
kör längs banvallen.
WUD¿N
Driftskede
I driftskedet är den sammanfattande bedöm6DPWOLJDEH¿QWOLJDERVWlGHUVRPOLJJHUOlQJV
ningen att antalet bostäder i Varberg som
dagens enkelspåriga järnväg från ett avsnitt
exponeras för höga bullernivåer från järnvägssöder om stationsområdet och fram till en
WUD¿NHQPLQVNDULSODQI|UVODJHWMlPI|UWPHG
bit innan anslutningsplatsen vid Vareborg
QROODOWHUQDWLYHWHIWHUVRPMlUQYlJHQGnWUD¿kommer efter utbyggnad att få en väsentligt
kerar i en tunnel under Varberg istället för i
lägre tågbullernivå jämfört med i nollalternamarkplan. Konsekvenserna bedöms därmed
tivet. För många områden kommer tågbullret
bli små till måttligt positiva konsekvenser.
att upphöra helt eftersom den nya järnvägen
är på långt avstånd eller i tunnel. Konsekvenserna av planförslaget bedöms därför bli stora
positiva.
Tabell 11.10 Konsekvenser av buller i nollalternativet och planförslaget.
1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ

2PUnGH

%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

1RUURP*HWWHU|EURQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GHURP*HWWHU|EURQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

7XQQHOVWUlFND

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

6|GHURPWXQQHOQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV
6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

6WRUDSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU
6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU
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Figur 11.7 Bullerutbredning i driftskedet, ekvivalent ljudnivå (planeringsfall väsentlig ombyggnad av bana norr om
tunneln och nybyggnad av bana söder om tunneln).
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 9LEUDWLRQHU
0HGYLEUDWLRQHUDYVHVKlUPDUNYLEUDWLRQHUDOVWUDGHDYWnJWUD¿NHQ9LEUDWLRQHUQD
IRUWSODQWDVYLDUlOVRFKPDUNWLOOQlUOLJJDQGHE\JJQDGHURFKNDQLYLVVDIDOOXSSIDWWDV
DYPlQQLVNRUVRPEH¿QQHUVLJLQRPKXVLE\JJQDGHUQD'HWKlUNDSLWOHWEHKDQGODU
PDUNYLEUDWLRQHUVRPLGULIWVNHGHWULVNHUDUDWWRUVDNDQHGVDWWERHQGHNRPIRUWVnNDOOODGHNRPIRUWYLEUDWLRQHU.RPIRUWYLEUDWLRQHUEHG|PVHQGDVWYDUDDNWXHOODSnGHVWUlFNRU
GlUMlUQYlJHQJnULPDUNSODQ,E\JJVNHGHWEHKDQGODVlYHQYLEUDWLRQHUVRPULVNHUDUDWW
VNDGDE\JJQDGHUYLONHWNDQI|UHNRPPDOlQJVKHODSURMHNWHWVVWUlFNQLQJ

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
I bedömningen av konsekvenser används
bedömningsskalan som visas i faktarutan
nedan.

 5LNWYlUGHQLGULIWVNHGHW
%DQYHUNHWV QXPHUD7UD¿NYHUNHW RFK1DWXUvårdsverkets riktlinjer och tillämpningar som
presenteras i rapporten Buller och vibrationer
IUnQVSnUEXUHQOLQMHWUD¿N(Dnr.S02-4235/
SA60) innehåller riktvärden för vibrationer.
Riktvärdena är vägledande men inte bindande.
Åtgärdernas omfattning avgörs alltid med
utgångspunkt från vad som är tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt motiverat i det
enskilda fallet.

KOMFORTVIBRATIONER
9LEUDWLRQHUIUnQWnJWUD¿NPlWVVRPNRPIRUWYlJG
YLEUDWLRQVKDVWLJKHWLPLOOLPHWHUSHUVHNXQG
PPV GHWWDEHQlPQVYlJG5069LGMlPI|UHOVHPHGULNWYlUGHQPlWVYLEUDWLRQHUQDV
PD[LPDOQLYn
.RPIRUWYLEUDWLRQHUNDQXSSVWnGnSHUVRQHUVRP
EH¿QQHUVLJLQRPKXVLHQIDVWLJKHWQlUDMlUQYlJHQXSSIDWWDUHQOlWWVNDNQLQJLJROYHWQlUWnJHQ
SDVVHUDU.lQVHOWU|VNHOQI|UYLEUDWLRQHUYDULHUDU
PHOODQROLNDSHUVRQHUPHGHWWVQLWWYlUGHSnFLUND
PPV
9LEUDWLRQHUIUnQWUD¿NHQVRP|YHUVNULGHUULNWYlUGHQNDQRUVDNDVW|UQLQJDURFKHYHQWXHOOW
V|PQVYnULJKHWHU6W|UQLQJDUQDNDQRFNVn\WWUD
VLJVRPNRQFHQWUDWLRQVSUREOHPHOOHU|NDGWU|WWKHW
)RUVNQLQJYLVDUDWWPlQQLVNDQlUPHUNlQVOLJI|U
YLEUDWLRQHUQlUYLOLJJHUQHU

På samma sätt som med buller tillämpas
riktvärden för vibrationer med planeringsfallet
väsentlig ombyggnad norr om betongtunneln.
Från betongtunneln och söderut tillämpas
riktvärden för nybyggnad av bana, se tabell
RFK,QROODOWHUQDWLYHWWLOOlPSDV
SODQHULQJVIDOOHWEH¿QWOLJPLOM|VHWDEHOO

boende ska behöva utsättas för vibrationsQLYnHU|YHUPPVYlJG506LVRYUXP
nattetid. För planeringsfall nybyggnad gäller
motsvarande för 0,7 mm/s vägd RMS. Kan
detta inte nås med rimliga tekniskvägd a
åtgärder bör fastighetsägaren erbjudas förvärv
av fastigheten.

Förutom riktvärden för maximalnivå som
UHGRYLVDVLWDEHOOHUQD¿QQVGHVVXWRPHWW
högsta acceptabla värde. För planeringsfall
väsentlig ombyggnad innebär det att ingen

I nollalternativet gäller ett högsta acceptabla värde på 2,5 mm/s vägd RMS i sovrum
nattetid.

%('g01,1*66.$/$9,%5$7,21(5
Stora negativa konsekvenser5LNWYlUGHQI|UYLEUDWLRQHU|YHUVNULGVRFKNDQLQWHnWJlUGDVLQRPYDG
VRPlUWHNQLVNWP|MOLJWRFKHNRQRPLVNWULPOLJW%\JJQDGHUULVNHUDUDWWVNDGDVXQGHUE\JJVNHGHW
Måttligt negativa konsekvenser)OHUERVWDGVIDVWLJKHWHUXWVlWWVI|UNRPIRUWYLEUDWLRQHULGULIWVNHGHW
MlPI|UWPHGQROODOWHUQDWLYHW
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV5LNWYlUGHQDLQQHKnOOV
Måttligt positiva konsekvenser 3ODQI|UVODJHWNDQLQWHLQQHElUDSRVLWLYDHIIHNWHUHIWHUVRPYLEUDWLRQHU
LQWHlUHQIDNWRULQXOlJHWRFKQROODOWHUQDWLYHW
Stora positiva konsekvenser3ODQI|UVODJHWNDQLQWHLQQHElUDSRVLWLYDHIIHNWHUHIWHUVRPYLEUDWLRQHULQWH
lUHQIDNWRULQXOlJHWRFKQROODOWHUQDWLYHW
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Tabell 12.1 Riktvärden (nivå för övervägande av åtgärd) för markvibrationer med avseende på boendekomfort,
planeringsfall nybyggnad av bana.
3HUPDQHQWERVWlGHUIULWLGVERVWlGHURFKYnUGORNDOHU

0D[LPDOQLYn

8WU\PPHQGlUPlQQLVNRUVWDGLJYDUDQGHYLVWDVIUlPVW
XWU\PPHQI|UV|PQRFKYLOD

PPVYlJG506

$QJLYQDULNWYlUGHGH¿QLHUDGHHQOLJW6YHQVNVWDQGDUG66YLONHWLQQHElUDWWPDQDYVHUHQIUHNYHQVYlJGPD[LPDOQLYnUPV
PHGWLGVYlJQLQJ6 WLGVYlJQLQJ6ORZYDUDNWLJKHWVHNXQG LQRPIUHNYHQVRPUnGHW+]

Tabell 12.2 Riktvärden (nivå för övervägande av åtgärd) för markvibrationer med avseende på boendekomfort,
planeringsfall väsentlig ombyggnad av bana.
3HUPDQHQWERVWlGHUIULWLGVERVWlGHURFKYnUGORNDOHU

0D[LPDOQLYn

8WU\PPHQI|UV|PQRFKYLODNO

PPVYlJG506

¶$QJLYQDULNWYlUGHGH¿QLHUDGHHQOLJW6YHQVNVWDQGDUG66YLONHWLQQHElUDWWPDQDYVHUHQIUHNYHQVYlJGPD[LPDOQLYnUPV
PHGWLGVYlJQLQJ6 WLGVYlJQLQJ6ORZYDUDNWLJKHWVHNXQG LQRPIUHNYHQVRPUnGHW+]

Tabell 12.3 Riktvärden (nivå för övervägande av åtgärd) för markvibrationer med avseende på boendekomfort,
SODQHULQJVIDOOEH¿QWOLJPLOM| JlOOHUQROODOWHUQDWLYHW 
3HUPDQHQWERVWlGHU

0D[LPDOQLYn

,QRPKXVLVRYUXPQDWWHWLGNO

PPVYlJG506

$QJLYQDULNWYlUGHGH¿QLHUDGHHQOLJW6YHQVNVWDQGDUG66YLONHWLQQHElUDWWPDQDYVHUHQIUHNYHQVYlJGPD[LPDOQLYnUPV
PHGWLGVYlJQLQJ6 WLGVYlJQLQJ6ORZYDUDNWLJKHWVHNXQG LQRPIUHNYHQVRPUnGHW+]

 5LNWYlUGHQLE\JJVNHGHW

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ

För att hantera vibrationer som kan skada
E\JJQDGHUXQGHUE\JJVNHGHW¿QQVVWDQGDUGHU
för att ta fram riktvärden för närliggande
E\JJQDGHU

För att kunna säga något om vibrationsnivåerna i nuläget, men även i planförslaget,
har mätningar genomförts i fyra bostadshus
som obevakade mätningar under en vecka
LPnQDGVVNLIWHWDXJXVWLVHSWHPEHU
Mätningarna genomfördes enligt Svensk
VWDQGDUG66Vibration och stöt Mätning och riktvärden för bedömning av
komfort i byggnader. Husens placering visas
L¿JXU9LGYDODYPlWSXQNWHUYDULQULNWningen att mäta vibrationer i bostadsfastigKHWHUVRPOLJJHUQlUDGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
och som kommer att fortsätta ha järnvägen
nära även efter utbyggnaden. De fyra fastigheter som mättes var de enda som motsvarade dessa kriterier. Norr om Getteröbron
¿QQVÀHUDERVWDGVIDVWLJKHWHUKlUYDOGHVGHQ
fastighet som är mest exponerad.

•

6YHQVNVWDQGDUG66Vibration
och stöt – Riktvärden och mätmetod
för vibrationer i byggnader orsakade
av pålning, spontning, schaktning och
packning.

•

6YHQVNVWDQGDUG66
Riktvärden för sprängningsinducerade
vibrationer.

Standarderna ger riktvärden för att minimera
risken för att olika kategorier av byggnader
skadas på grund av vibrationer från byggverksamheten. Riktvärdena tar inte hänsyn till
eventuella komfortstörande vibrationer eller
till sannolikhet för skador på vibrationskänslig
utrustning.
Under byggskedet ska en metod tillämpas
för att fortlöpande kontrollera så att vibrationer från byggverksamheten inte riskerar att
orsaka skador på närbelägna byggnader och/
eller vibrationskänslig utrustning, se vidare i
NDSLWHO



Hur höga nivåer och hur långt vibrationerna
fortplantas beror på ett antal olika faktorer.
Lösa jordar ger kraftigare vibrationer,
medan fasta jordar som till exempel morän
ger mindre vibrationer och mindre spridning. Järnväg på fast berg ger normalt inga
kännbara vibrationer.
Resultatet av mätningarna visar att samtliga
registrerade tågpassager under perioden
orsakade vibrationer under 0,4 mm/s vägd
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Placering av de hus där mätningar har genomförts.
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506%nGHULNWYlUGHWI|UEH¿QWOLJPLOM|PHQ
också riktvärdet för väsentlig ombyggnad
klaras därmed. Högst nivåer uppmättes i
NYDUWHUHW6M|KlVWHQGlUGHK|JVWDUHJLVWUHringarna låg mellan 0,2-0,3 mm/s vägd RMS.
För både kvarteret Lotsen och fastigheten i
Vareborg låg de högsta registreringarna från
0,09-0,2 mm/s vägd RMS. I kvarteret Kyrkoherden är det enbart mätt i grunden. Bedömt
YlUGHSnEMlONODJlUXQGHUPPVYlJG
RMS.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
Vibrationsnivåerna i nuläget beräknas vara
representativa för nollalternativet, även om
nollalternativet innebär en ökning med cirka
JRGVWnJSHUG\JQJHQRP9DUEHUJ(IIHNWHQ
EHUlNQDVEOLDWWULNWYlUGHWI|UEH¿QWOLJPLOM|
XSSI\OOVPHGPDUJLQDObYHQULNWYlUGHWI|U
väsentlig ombyggnad och nybyggnad beräknas
uppfyllas. Nollalternativet bedöms därmed
inte innebära några konsekvenser ur vibrationssynpunkt.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.

%\JJVNHGH
Under byggskedet ska en metod tillämpas för
att fortlöpande kontrollera att vibrationer från
byggverksamheten inte riskerar att orsaka
skador på närbelägna byggnader, kulturbyggnader och/eller vibrationskänslig utrustning.
En riskanalys samt besiktning med avseende
på vibrationer från byggverksamheten ska

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

genomföras före byggstart. Riskanalysen ska
RPIDWWDHQLQYHQWHULQJDYRPGHW¿QQVVlUVNLOW
känsliga byggnader, strukturer, byggnadsdetaljer och verksamheter med vibrationskänslig
utrustning eller liknande längs den aktuella
sträckan. Den ska även omfatta att fastställa
vibrationsriktvärden för berörda byggnader
samt fastställa ett program för genomförande
av för- och efterbesiktning inklusive sprickbesiktning. Mätning av vibrationer ska genomföras i samband med att vibrationskritiska
arbetsmoment sker. För att besiktning och
inventering ska vara aktuella ska de genomföras kort tid innan byggarbetena startar.
2PULVNI|U|YHUVNULGDQGHDYULNWYlUGHQ¿QQV
ska alltid alternativa arbetsmetoder eller
utrustning utredas.
Vid vibrationskritiska moment ska berörda
boende och verksamheter informeras i förväg.
I vissa fall kan alternativt boende erbjudas.
Vid arbeten i områden där vibrationer
riskerar att störa verksamheter i exempelvis
kyrkor eller andra lokaler där stillhet har stor
betydelse för verksamheten ska samråd ske
regelbundet med verksamhetsutövaren. Både
byggarbeten i projektet och verksamhetsutövarna som berörs kan behöva anpassa sin
verksamhet.

 .RQVHNYHQVHU
%\JJVNHGH
I byggskedet kommer det vid vissa arbetsmoment att uppstå vibrationer som kan kännas
DYSHUVRQHUVRPEH¿QQHUVLJLQlUOLJJDQGH
byggnader. Sprängning, både ovan och under
jord bedöms vara det mest vibrationskritiska
DUEHWVPRPHQWHWbYHQSnOQLQJRFKVSRQWQLQJ

0(72'(5)g50b71,1*$99,%5$7,21(5
'HJHQRPI|UGDPlWQLQJDUQDI|OMHUWYnPHWRGHUVRPLEnGDIDOOHQDQYlQGHUXWUXVWQLQJVRPDXWRPDWLVNW
ORJJDUYLEUDWLRQHU3nWUHDYIDVWLJKHWHUQDKDUPlWQLQJDUJMRUWVHQOLJWEnGDPHWRGHUQD3nHQIDVWLJKHW
.Y.\UNRKHUGHQ KDUPlWQLQJHQGDVWJMRUWVHQOLJWPHWRGHQI|UPlWQLQJSnJUXQGPXU
0lWQLQJSnEMlONODJ
0lWQLQJSnEMlONODJLQQHElUDWWHQJLYDUHPRQWHUDVLQRPKXVSnIDVWLJKHWHQVEMlONODJGHWYLOOVlJDSn
JROYLERVWDGVUXP9LEUDWLRQHUPlWVLWUHNDQDOHUHQYHUWLNDORFKWYnKRULVRQWHOODRFKUHVXOWDWHWNDQ
MlPI|UDVPRWJlOODQGHULNWYlUGHQI|UERHQGHNRPIRUW
0lWQLQJSnJUXQGPXU
0lWQLQJSnJUXQGPXULQQHElUDWWPlWXWUXVWQLQJPRQWHUDVLIDVWLJKHWHQVJUXQG9LEUDWLRQHUPlWVLYHUWLNDO
ULNWQLQJYLONHWLQQHElUDWWGHPlWVGlUPDUNYLEUDWLRQHUQDQnUKXVJUXQGHQ'HQKlUPHWRGHQDQYlQGV
VRPHQMlPI|UDQGHPlWQLQJI|UDWWNRQWUROOHUDYLEUDWLRQVQLYnHUQDVRPQnUKXVJUXQGHQ5HVXOWDWHWNDQ
LQWHMlPI|UDVGLUHNWPHGULNWYlUGHQI|UERHQGHNRPIRUW



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

NDQRUVDNDYLEUDWLRQHU'HW¿QQVRFNVnHQ
risk för att det uppstår vibrationer från tunga
fordon som framförs på vägar med ojämn
EHOlJJQLQJIUlPVWRPGHW¿QQVERVWDGVKXV
i närområdet. Vid sprängning handlar det
om momentana störningar. Vid pålning och
spontning kan störningen pågå under en
längre tidsperiod. Avstånd till bostadshus
och andra vibrationskänsliga byggnader eller
verksamheter är av största betydelse för hur
stor risk det är att sprängningsarbeten orsakar
höga vibrationsnivåer.
Risk för vibrationer under byggskedet bedöms
¿QQDVOlQJVVWRUDGHODUDYGHQSODQHUDGH
MlUQYlJVVWUlFNDQ)LJXUYLVDUGHRPUnGHQ
där risken bedöms vara som störst. Inom
RPUnGHW¿QQVERVWlGHURFKDQGUDYLEUDWLRQVNlQVOLJDE\JJQDGHUH[HPSHOYLVGHWEH¿QWOLJD
stationshuset. De vibrationsnivåer som kan
uppstå i närliggande byggnader bedöms i de
ÀHVWDIDOOKDQLYnHUVRPlUOnQJWXQGHUGH
nivåer som kan orsaka skador på byggnader. I
de fall skador skulle uppstå ska dessa regleras.
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tioner över riktvärdet för komfortvibrationer
i planeringsfallet väsentlig ombyggnad i
driftskedet.
I vissa fall kan vibrationer uppfattas utomhus
nära en järnväg. I planförslagets norra del
ligger Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat på järnvägens västra sida.
Som närmst går järnvägen cirka 200 meter
från området. Vibrationsnivån i driftskedet
EHG|PVYDUDOlJUHlQPPVYlJG506
inom hela Natura 2000-området. Därmed
bedöms projektet inte ge någon effekt på
området ur vibrationssynpunkt. Se vidare i
kapitel 9 Naturmiljö.

6|GHURPWXQQHOP\QQLQJHQOLJJHUGHEH¿QWliga fastigheterna generellt på långt avstånd
från spåret. I Breared ligger två fastigheter
SnRPNULQJFLUNDUHVSHNWLYHPHWHUV
DYVWnQGIUnQGHQSODQHUDGHMlUQYlJHQVH¿JXU
)|UGHVVDEnGDIDVWLJKHWHUNDQGHWLQWH
XWHVOXWDVDWWGHW¿QQVULVNI|UYLEUDWLRQVQLYnHU
som kan komma att överskrida riktvärdet
för nybyggnad av bana 0,4 mm/s vägd RMS.
Till vibrationskänsliga byggnader i byggskedet Orsaken är att markförhållandena i Brearedshör även kulturhistoriskt värdefulla byggnader. området innehåller lösare leror jämfört med
marken i Vareborg, där vibrationsmätning är
Konsekvenser för sådana byggnader beskrivs i
utförd. Dessutom kan man anta att byggnaNDSLWHOKulturmiljö.
derna sannolikt har träbjälklag åtminstone på
ovanvåningen. Den fastighet som ligger cirka
Konsekvenserna i form av skador på
90
meter från järnvägen ligger nära skiftet
byggnader under byggskedet bedöms generellt
mellan
spår som ligger i betongtunneln och
vara små. Det kan dock inte helt uteslutas
spår
på
makadam när järnvägen går över till
att det lokalt uppstår skador. Dessa ska då
att
ligga
på mark. Det kan göra att risken för
regleras. Konsekvenser bedöms som små till
markvibrationer
till omgivningen ökar.
måttligt negativa.

'ULIWVNHGH
'HIUDPWLGDWnJHQVRPWUD¿NHUDU9lVWNXVWbanan genom Varberg bedöms vara likvärdiga eller bättre än dagens tåg när det gäller
risken för att de ska orsaka vibrationer. Den
planerade nya sträckningen av Västkustbanan
ligger på samma avstånd från bostäder som
GHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ'HQQ\DMlUQYlJVanläggningen förväntas vara bättre, det vill
säga orsaka lägre vibrationsnivåer, än den
EH¿QWOLJDDQOlJJQLQJHQQlUGHWJlOOHUULVNHQ
att vibrationer sprids från järnvägen till
omgivande mark.
Fastigheter norr om tunnelmynningen
beräknas i driftskedet bli exponerade för
markvibrationer som är lika eller lägre jämfört
med idag. Slutsatsen är att inga fastigheter på
detta avsnitt beräknas utsättas för markvibra-

I driftskedet bedöms inga skador på
byggnader till följd av vibrationer orsakade
DYMlUQYlJVWUD¿NHQXSSVWn5LNWYlUGHWI|U
komfortvibrationer är långt under de nivåer
som krävs för att orsaka skador på byggnader.
Planförslaget bedöms inte innebära några
konsekvenser norr om tunneln. Söder om
tunneln kan det inte uteslutas att det lokalt
vid de två fastigheterna i Breared uppstår
måttliga negativa konsekvenser. Sammantaget
bedöms konsekvenserna från små till måttligt
negativa konsekvenser.

 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
%\JJVNHGH
Risken för vibrationer kan i viss mån påverkas
genom val av arbetsmetod och utrustning.
Dock måste förutom vibrationerna från
arbetet även arbetets framdrift beaktas vid
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Figur 12.2



2PUnGHQGlUULVNI|UYLEUDWLRQHU¿QQVXQGHUYLVVDDUEHWVPRPHQWLE\JJVNHGHW
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Figur 12.3 'HWYnIDVWLJKHWHUQDL%UHDUHGGlUGHWLQWHJnUDWWXWHVOXWDDWWGHW¿QQVHQULVNI|UDWWULNWYlUGHWI|UYLEUDtioner överskrids i driftskedet.
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val av utrustning. Exempel på skyddsåtgärder
kan vara att vid sprängning använda en väl
avvägd storlek på sprängsalvor. För spontning
är ett exempel på skyddsåtgärd att välja en
utrustning som kan slå/vibrera med variabel
frekvens. En annan skyddsåtgärd kan vara att
välja en annan metod för stödväggar i schakt.
Hänsyn ska tas till personer som bor eller har
sin verksamhet nära arbetsområdena. Det
kan gälla bostäder, skolor, kyrkor och andra
lokaler där stillhet är betydelsefull. Som en
generell hänsyn till omgivande bostäder och
verksamheter kan försiktighet vid framdrift
tillämpas. Det innebär att nya arbetsmoment
som i förväg har bedömts som vibrationskritiska inleds med försiktighet. Det kan göras
genom lägre belastning, variabel frekvens
på spontning alternativt att tester utförs på
platser med längre avstånd till bostäder och
känsliga byggnader/verksamheter.
För att minimera störningen för närboende och verksamheter vid sprängning kan
också ett system för förvarning via sms eller
liknande användas.

'ULIWVNHGH
För de två fastigheter i Breared där risken för
vibrationer över riktvärdet inte kan uteslutas
kan en vidare utredning av behovet av stabilisering av järnvägen söder om tunneln
samordnas med att åstadkomma vibrationsdämpning av banan.

till stora negativa konsekvenser eftersom
GHW¿QQVHQRVlNHUKHWLRPYLVVDE\JJQDGHU
riskerar att skadas. Riskanalysen och det
kontrollprogram som tas fram i byggskedet
syftar dock till att förebygga och minimera
skaderisken.
)|USHUVRQHUVRPEH¿QQHUVLJLE\JJQDGHUL
närheten av arbetsområden för anläggandet
av den nya järnvägen kan vibrationerna i vissa
fall upplevas som en skakning i golvet. Vibrationsnivåer inomhus i närbelägna byggnader
bedöms inte orsaka några fysiologiska skador
för människor i byggnaderna. Man kan dock
inte utesluta att de kan komma att uppfattas
och upplevas obehagliga. Med information
och samråd med berörda boende och med
vibrationskänsliga verksamheter kan obehaget
minskas. Konsekvenserna bedöms bli små till
lokalt stora negativa konsekvenser.
Effekterna i driftskedet norr om tunneln blir
att situationen är lika eller bättre än i nollalternativet. Söder om tunneln går det inte att
XWHVOXWDDWWGHW¿QQVHQULVNI|UDWWULNWYlUGHW
överskrids vid två fastigheter i Breared.
Planförslaget bedöms inte innebära några
konsekvenser i norr, men i söder bedöms
måttliga till stora negativa konsekvenser
kunna uppstå lokalt.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
±YLEUDWLRQHU
I byggskedet är det framför allt risker för
skador på byggnader som är en faktor av
betydelse. Byggskedet bedöms innebära små
Tabell 12.4 Konsekvenser av vibrationer i nollalternativet och planförslaget.
1ROODOWHUQDWLY

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ



,QJDNRQVHNYHQVHU

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU HQVWDND
IDVWLJKHWHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU HQVWDND
IDVWLJKHWHU
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 6WRPOMXG
0HGVWRPOMXGDYVHVKlUYLEUDWLRQHUVRPXSSVWnUXQGHUE\JJVNHGHWRFKGnWnJWUD¿NHUDU
VSnUHQYLONDVSULGVWLOOQlUOLJJDQGHE\JJQDGHUYLDGHQRPJLYDQGHPDUNHQRFK
E\JJQDGVVWRPPHQ,QQHLUXPLE\JJQDGHUNDQYlJJDURFKEMlONODJVlWWDVLVYlQJQLQJ
RFKGnRUVDNDHWWK|UEDUWPXOOUDQGHOMXGVRPNDOODVVWRPOMXG'HWKlUNDSLWOHWEHKDQGODU
VWRPOMXGVRPSnYHUNDUPlQQLVNRUVRPEH¿QQHUVLJLE\JJQDGHUUDNWHOOHUVQHWWRYDQI|U
WXQQHOVWUlFNQLQJHQ.DSLWOHWEHKDQGODUHQGDVWGHQGHODYXWE\JJQDGHQVRPXWJ|UV
DYWXQQHO'lUMlUQYlJHQJnULPDUNSODQXSSVWnUK|JDOXIWOMXGVQLYnHUHOOHU´YDQOLJW
WnJEXOOHU´YLONHWPHGI|UDWWGHWLGHÀHVWDIDOOGRPLQHUDUWRWDOW|YHUVWRPOMXGHW

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
'HW¿QQVLQJHWQDWLRQHOOWULNWYlUGHI|U
VWRPOMXGIUnQWnJWUD¿NLWXQQODU,UHJHULQJHQV
WLOOnWOLJKHWVEHVOXWDQJHVDWW
´7UD¿NYHUNHWVDPELWLRQlUDWWUHGXFHUD
stomljudet till nivåer under 35 dBA. Åtgärder
ner till 30 dBA kan bli genomförda om
kostnaderna visar sig rimliga.”
De värden för stomljud som nämns i beslutet
är i samma nivå som de riktvärden för
stomljud som diskuteras respektive har
tillämpats för driftskedet vid några tunnelprojekt i närområdet, exempelvis Västlänken i
Göteborg och tågtunneln under Tröingeberg i
Falkenberg.
I bedömningen av konsekvenser används
bedömningsskalan som visas i faktarutan
nedan.

STOMLJUD
6WRPOMXGPlWVLGHFLEHO G%$ $OODQLYnHUVRP
DQJHVLGHWKlUNDSLWOHWDYVHUPD[LPDOOMXGQLYn
PHGWLGVYlJQLQJVORZYLONHWVNULYV/ASPD[G%$
'HW¿QQVÀHUDXQGHUV|NQLQJDUVRPYLVDUDWWGH
YLEUDWLRQHUVRPDOVWUDVDYWnJWUD¿NLWXQQODU
XSSYLVDUVWRUDYDULDWLRQHU'HWWDJlOOHUVnYlOKXU
YLEUDWLRQHUQDNDQVSULGDVLJIUnQWXQQHOQRFKWLOO
RPJLYDQGHPDUNYLEUDWLRQVXWEUHGQLQJHQL
PDUNHQRFKKXUYLEUDWLRQHUQDNDQIRUWSODQWDVLQL
E\JJQDGHUQDVDPWKXUGHVSULGVIUnQJUXQGHQ
RFKXSSLE\JJQDGHQ

3URMHNWVSHFL¿NWULNWYlUGHI|UERVWlGHUYnUGORkaler och hotell är LASmax 35 dBA. För skolor,
kontor och övriga lokaler för tyst verksamhet
lUGHWSURMHNWVSHFL¿NDULNWYlUGHW/ASmax 40
dBA.

 5LNWYlUGHQLGULIWVNHGHW

Dessutom ska projektet för bostäder, vårdlokaler och hotell, överväga en nivå på LASmax
30 dBA, i de fall det är tekniskt möjligt och
kostnaderna är rimliga.

Mot bakgrund av det som anges i regeringens
tillåtlighetsbeslut samt de riktvärden som
tillämpas i närbelägna tågtunnelprojekt i
Göteborg och Falkenberg tillämpas i detta
SURMHNWI|OMDQGH

'HW¿QQVERVWlGHUYnUGORNDOHURFKKRWHOO
längs hela tunnelsträckningen varför det
SURMHNWVSHFL¿NDULNWYlUGHWSnG%$EOLU
styrande.

%('g01,1*66.$/$6720/-8'
Stora negativa konsekvenser'HSURMHNWVSHFL¿NDULNWYlUGHWLGULIWVNHGHW|YHUVNULGVRFKNDQLQWH
nWJlUGDVLQRPYDGVRPlUWHNQLVNWP|MOLJWRFKHNRQRPLVNWULPOLJW
Måttligt negativa konsekvenser1LYnQ/ASPD[G%$NDQLQWHXSSQnVLGULIWVNHGHW+|UEDUWVWRPOMXGL
E\JJVNHGHW
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV6WRPOMXGVQLYnHUQDlURI|UlQGUDGHHOOHU|NDUQnJRW
Måttligt positiva konsekvenser 3ODQI|UVODJHWNDQLQWHLQQHElUDSRVLWLYDHIIHNWHUHIWHUVRPVWRPOMXGLQWH
lUHQIDNWRULQXOlJHWRFKQROODOWHUQDWLYHW
Stora positiva konsekvenser 3ODQI|UVODJHWNDQLQWHLQQHElUDSRVLWLYDHIIHNWHUHIWHUVRPVWRPOMXGLQWHlU
HQIDNWRULQXOlJHWRFKQROODOWHUQDWLYHW



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 13 - Stomljud

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 5LNWYlUGHQLE\JJVNHGHW

•

Under byggskedet har projektet inget
riktvärde för stomljud. Olika skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått ska tillämpas
för att reducera störningar från stomljud, se
YLGDUHLNDSLWHO

0lWQLQJDUKDUXWI|UWVPHGMlUQYlJVWUD¿ken på dagens spår som vibrationsalstrare.
Detta har medfört begränsning av den
JHRJUD¿VNDVSULGQLQJHQDYPlWSXQNWHU
inom Varberg.

•

Markförhållandena ska vara så lika det
som gäller längs den nya tunnelsträckningen som möjligt.

•

Fastigheterna där mätning utförs ska
OLJJDVnQlUDGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQVRP
möjligt.

•

Fastigheterna ska ligga där det bedöms
vara goda förhållanden för mätning. Det
innebär inga eller få andra vibrationskällor
i byggnaden och i närområdet, detta för
att förbättra kvaliteten på mätningarna genom att minimera risken för bakgrundsstörningar.

•

För att få representativa förhållanden har
mätningar utförts både där järnvägen går i
markplan och där den går i skärning.

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
I nuläget passerar järnvägen genom Varberg
i markplan vilket innebär att det luftburna
WnJEXOOUHWGRPLQHUDUEXOOHUIUnQWnJWUD¿NHQL
RFKXWDQI|UE\JJQDGHUQDOlQJVGHQEH¿QWOLJD
järnvägen.
Vibrationsmätning har genomförts i tre
fastigheters källare/grundplatta. Stomljudsnivån i rummet har sedan beräknats från
uppmätt vibrationsnivå. Resultatet används
både som indata för att göra beräkningar av
framtida stomljudsnivåer, men också som en
stickprovsmätning av vilka stomljudsnivåer
VRPI|UHNRPPHULQXOlJHW)LJXUYLVDUYDU
mätningar har genomförts. Mätplatserna är
YDOGDHQOLJWI|OMDQGHNULWHULHU

För mer information om mätningarna och
metod för beräkning, se Underlagsrapport
Stomljudsutredning.

Tabell 13.1 Medelvärdet av de högsta stomljudsnivåerna per tågtyp i byggnadens källare. Beräknad nivå från uppmätt
vibrationsnivå i golv och bedömd nivå på övre våningsplan.
7nJW\S DQWDOWnJLPlWVHULHQ

+|JVWDUHJLVWUHUDGHPD[LPDOQLYnNlOODUH

9nQYnQYnQ

.Y/RWVHQ

&\NHOJDUDJHLNlOODUH

%HG|PGQLYnSnYnQLQJVSODQ

*RGVWnJ VW

G%$

G%$G%$G%$

6QDEEWnJ VW

G%$

G%$G%$G%$

gUHVXQGVWnJ VW

G%$

G%$G%$G%$

%DNJUXQGVQLYn

FLUNDG%$

.Y/DVDUHWWHW

)|UUnGNRQWRULNlOODUH

9nQLQJVSODQ

*RGVWnJ VW

G%$

G%$G%$

6QDEEWnJ VW

G%$

G%$G%$

gUHVXQGVWnJ VW

G%$

G%$G%$

%DNJUXQGVQLYn

G%$

.Y7UlGJnUGHQ

%RWWHQYnQLQJ

*RGVWnJ VW

G%$

)LQQVHM

6QDEEWnJ VW

G%$

)LQQVHM

gUHVXQGVWnJ VW

G%$

)LQQVHM

%DNJUXQGVQLYn

FLUNDG%$

$77%(5b.1$6720/-8'
)|UDWWInHQXSSIDWWQLQJRPQLYnQSnVWRPOMXGHWLQXOlJHWQROODOWHUQDWLYHWRFKSODQI|UVODJHWVE\JJRFK
GULIWVNHGHKDUEHUlNQLQJDUJHQRPI|UWV)|UEHUlNQLQJDYVWRPOMXG¿QQVLQJHQQDWLRQHOOWDQYLVDGPHWRG
VRPDOOWLGVNDDQYlQGDVVRPGHWJ|UI|UOXIWEXUHWEXOOHU)|UEHUlNQLQJRFKUHGRYLVQLQJDYVWRPOMXGVQLYnHUI|UQROODOWHUQDWLYRFKXWE\JJWDOWHUQDWLYKDUHQPHWRGLNDQYlQWVVRPlUEDVHUDGSnHQNRPELQDWLRQ
DYVWRPOMXGVRFKYLEUDWLRQVPlWQLQJDUYLGEH¿QWOLJMlUQYlJJHQRP9DUEHUJVDPWEHUlNQLQJDYLQYHUNDQ
DYHWWDQWDOUHOHYDQWDIDNWRUHUVnVRPPDUNHJHQVNDSHUVSnUHWVXSSE\JJQDGWnJW\SRFKWnJKDVWLJKHW
VDPWLQYHUNDQDYWXQQHONRQVWUXNWLRQHQ6RPHWWOHGLGHQQDPHWRGLNVNDPlWQLQJDUVNHYLGHWWDQWDO
WLOOIlOOHQXQGHUE\JJWLGHQPHQLQQDQVSnUHQKDUODJWV3nVnVlWWNDQPDQ|NDSUHFLVLRQHQLGHQ
EHUlNQDGHVWRPOMXGVQLYnQRFKGlUPHGGLPHQVLRQHUDVN\GGVnWJlUGHUPHUDQRJJUDQW
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Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 13 - Stomljud

7DEHOOYLVDUPHGHOYlUGHWDYGHK|JVWD
stomljudsnivåerna per tågtyp. Den högsta
registrerade maximalnivån i källarplan/
bottenvåning är LASmaxG%$

 .RQVHNYHQVHUL
QROODOWHUQDWLYHW
Nollalternativet innebär att järnvägen fortsatt
JnULEH¿QWOLJVWUlFNQLQJLPDUNSODQRFKDWW
det luftburna ljudet kommer att dominera
över stomljudet, på samma sätt som i nuläget.
'HQ|NDGHWUD¿NHULQJHQEHG|PVLQWHJ|UDDWW
stomljudsnivåerna ökar jämfört med nuläget.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Principer för tillgängliga system för att
UHGXFHUDVWRPOMXGVQLYnQYLVDVL¿JXU'HQ
högsta dämpningen får man med vibrationsisolerad spårplatta (Floating slab track) följt
av elastisk befästning (Booted Sleeper Blocks).
Det är sannolikt någon av dessa principer som
är aktuella i projektet. Mjuka spårplatteunGHUOlJJ UHVLOLHQWUDLOSDGV ¿QQVRFNVnPHQ
det bedöms inte ge tillräcklig dämpning vilket
redovisas i Underlagsrapport Stomljudsutredning.

Eftersom stomljudsnivån beräknas hållas på
samma nivåer som i nuläget bedöms nollalternativet inte innebära några konsekvenser ur
stomljudssynpunkt.

 .RQVHNYHQVHULSODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.

%\JJVNHGH
Att minska stomljudsnivåer från arbeten
under mark såsom borrning och sprängning
är tekniskt sett svårt. Vid vibrationskritiska
moment ska berörda boende och verksamheter informeras i förväg. I vissa fall kan
alternativt boende erbjudas.
Vid arbeten i områden där stomljud riskerar
att störa verksamheter i exempelvis kyrkor
eller andra lokaler där stillhet har stor
betydelse för verksamheten ska samråd ske
regelbundet med verksamhetsutövaren. Både
byggarbeten i projektet och verksamhetsutövarna som berörs kan behöva anpassa sin
verksamhet.

'ULIWVNHGH
Skyddsåtgärder genomförs i anslutning till
spåren. Ungefärligt behov av insättningsGlPSQLQJUHGRYLVDVLWDEHOO'HQH[DNWD
omfattningen av skyddsåtgärder bestäms i
byggskedet då ytterligare mätningar görs när
tunneln är klar men innan spåren läggs.



Figur 13.2 Olika vibrationsreducerande åtgärder
kopplat till hur effektiv dämpningen är och kostnader. Det
GlPSDQGHVNLNWHWlUPDUNHUDWPHGVYDUWYLWVWUHFNDG\WD
Källa: Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton.
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Tabell 13.2 Ungefärligt behov av insättningsdämpning i förhållande till ballastfritt spår utan stomljudsåtgärder (rälsen är
¿[HUDGLHQEHWRQJSODWWDWXQQHOERWWHQXWDQVWRPOMXGVGlPSQLQJ 
)UnQNP

7LOONP

8QJHIlUOLJ,QVlWWQLQJV
GlPSQLQJ





G%$

P

±%HUJHWRFK3URIHVVRUQ





G%$

P

0DJLVWHUQ*lVWJLYDUHQRFK%RNELQGDUHQ





G%$

P

±0HQWRUQ/HNWRUQ$GMXQNWHQRFK
6|UVHGDPP

Figur 13.3

/lQJG P

'LPHQVLRQHUDQGHNPWDORFKNYDUWHU

Faktorer som påverkar stomljudsnivåerna i byggnader. I byggnaden avtar stomljudet med höjden.
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 .RQVHNYHQVHU
%\JJVNHGH
Under byggskedet är det främst tunneldrivning så som borrning som bedöms orsaka
stomljud, men även spontning kan påverka
stomljudsnivån. Stomljudsnivån beror
på bergmassans egenskaper, avståndet,
matningstryck från borrningen, byggnadens
grundläggning och stomkonstruktion samt
YnQLQJVSODQOlJHLE\JJQDGHQVH¿JXU
Arbetet med tunneldrivningen pågår sammantaget under lång tid, men för enskilda fastigheter blir störningarna koncentrerade till den
kortare tidsperiod då tunneldrivning sker i
direkt närhet till fastigheten.
Två olika metoder för tunneldrivning kan vara
aktuella; borra och spränga eller användning
av en tunnelborrmaskin (TBM).
Borra och spränga
Med metoden borra och spränga är den
SULQFLSLHOODDUEHWVRUGQLQJHQI|OMDQGH
injekteringsborrning (för att minska grundvattenpåverkan), borrning för salvor, vilket
riskerar att ge höga stomljudsnivåer i närbelägna byggnader. Borrning kan pågå i upp
till 4 timmar. Därefter sker laddning, vilket
förväntas vara ett tyst arbetsmoment som inte
orsakar stomljud till omgivande byggnader.
Sprängningen ger mycket höga stomljudsnivåer under kort tid, oftast endast några
sekunder. Efter sprängmomentet vädras
tunneln innan det sprängda berget lastas ut.
Tunneln förstärks med sprutbetong vilket inte
bedöms vara stomljudskritiskt. Eventuellt kan
det behövas borrning för injekteringsbruket,
vilket kan vara stomljudskritiskt.
Stomljud kan också förekomma i samband
med borrning av servicetunneln och vid
sprängning för tråget. Den totala sträckan
GlUGHW¿QQVHQVWRUULVNI|UVWRPOMXGXQGHU
byggskedet är från det planerade tråget i norr
RFKKHODWXQQHOVWUlFNDQVH¿JXU9LG
tråget i söder bedöms risken för stomljudspåverkan vara liten eftersom avståndet till
bostäder är relativt långt.
TBM (tunnelborrmaskin)
För alternativet med TBM orsakas stomljud
i första hand av själva borrningen. TBM ger
oftast ett dovt malande ljud som kan höras
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successivt då maskinen närmar sig respektive byggnad. Tunnelborrning med risk för
K|UEDUDVWRPOMXGVQLYnHUSnJnUW\SLVNW
timmar följt av att maskinen monterar en
WXQQHOULQJXQGHUFLUNDWLPPHYLONHWQRUPDOW
inte orsakar stomljud. Därefter borras för
nästa tunnelring och så vidare. Tunneldrivning med TBM bedrivs i regel dygnet runt.
Under perioder med bergborrning beräknas
hörbara stomljud förekomma i byggnader
ovanför tunnelmynningen. Hur stor risken
för stomljud är beror bland annat på vald
metod, hur hårt berget är på respektive plats
längs tunnellinjen och byggnadernas stomme
och grundläggning. Störningar från stomljud
under driftskedet bedöms medföra måttligt
negativa konsekvenser.

'ULIWVNHGH
Beräkning av stomljudsnivåer efter utbyggnaden av tunneln, utan skyddsåtgärder,
har utförts för kvarter med bostäder och
andra känsliga fastigheter längs den planerade tunnelsträckan. Generellt gäller att
GHWSURMHNWVSHFL¿NDULNWYlUGHW/ASmax 35
dBA riskerar att överskridas med upp till
cirka 20 dBA för fastigheterna som ligger
ovanför den södra delen av tunneln. Den
bedömda noggrannheten är i detta skede ± 5
dBA. Stomljudsdämpning kommer dock att
behövas längs hela tunneln. Beräkningarna
utgår från att tunneln har ballastfritt spår utan
stomljudsdämpning, vilket innebär att rälen
lUIlVWGLUHNWLEHWRQJSODWWDQ)LJXUYLVDU
HWWXQJHIlUOLJWRPUnGHGlUGHW¿QQVULVNI|U
stomljudsnivåer över 35 dBA i byggnadernas
bottenvåning om inga skyddsåtgärder genomI|UV9DULDWLRQLQRPRPUnGHW¿QQVEODQG
annat beroende på byggnadernas grundläggning och stomme. I bilaga 25 redovisas
EHUlNQDGVWRPOMXGVQLYnIUnQWnJWUD¿NHQSHU
kvarter på karta och i tabell.
Med de skyddsåtgärder som nämns i kapitel
EHG|PVDWWSURMHNWVSHFL¿NWULNWYlUGH
LASmax 35 dBA kommer kunna innehållas
längs hela tunnelsträckningen. Tunneln är
dock ett nytt inslag som inte funnits tidigare
under husen. Det gör att nivån på stomljudet
kan komma att bli högre än i nollalternativet,
GlUGHWLQWH¿QQVQnJRQWXQQHO3URMHNWHW
bedöms därför ge små till måttligt negativa
konsekvenser.
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Ungefärligt område med risk för stomljud i byggskedet.
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)LJXU )DVWLJKHWHUPHGULVNI|UVWRPOMXGVQLYnHU|YHUGHWSURMHNWVSHFL¿NDULNWYlUGHWG%$LGULIWVNHGHWRPLQJD
skyddsåtgärder genomförs. Angivna nivåer avser byggnadernas bottenvåning vid ballastfritt spår utan stomljudåtgärder.
Variationer till exempel på grund av byggandernas grundläggning och stomme förekommer.
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 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
%\JJVNHGH

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
±VWRPOMXG

Risken för stomljud kan i viss mån påverkas
genom val av arbetsmetod och utrustning,
exempelvis antal, typ och effekt för valda
maskiner, borrdiameter, belastning på borr
och så vidare. Det är dock en avvägning om en
högre nivå under en kortare period är mera
störande än en något lägre nivå under en
längre tidsperiod. En annan åtgärd kan vara
att vid sprängning använda olika storlek på
sprängsalvor.

Att bygga en tunnel under en tätort görs inte
obemärkt. I byggskedet är det tekniskt sett
svårt att minska stomljud från framför allt
tunneldrivning. Med information och samråd
med boende och berörda verksamheter kan
obehaget av stomljudet minska något. Tunneldrivningen pågår under en längre period, men
eftersom fronten rör sig framåt längs tunnellinjen kommer inga fastigheter utsättas för
stomljud under hela tunneldrivningen. Konsekvenserna i byggskedet har därmed bedömts
som måttligt negativa.

Hänsyn till personer som bor eller har sin
verksamhet nära arbetsområdena bör tas. Det
kan gälla bostäder, skolor, kyrkor och andra
lokaler där stillhet är betydelsefull. Som en
generell hänsyn till omgivande bostäder och
verksamheter kan försiktighet vid framdrift
tillämpas. Det innebär att nya arbetsmoment
som i förväg har bedömts som stomljudskritiska inleds med försiktighet. Det kan göras
genom lägre belastning, mindre borrdiameter
alternativt att tester utförs på platser med
längre avstånd till bostäder och känsliga
byggnader/verksamheter.

I driftskedet bedöms projektet medföra små
WLOOPnWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU'HW¿QQV
en osäkerhet i bedömningen som beror på att
slutligt val av skyddsåtgärder inte görs förrän
LE\JJVNHGHW'HWSURMHNWVSHFL¿NDULNWYlUGHW
bedöms dock kunna uppfyllas längs hela
tunnelsträckan.

För att minimera störningen för närboende och verksamheter vid sprängning kan
också ett system för förvarning via sms eller
liknande användas.

'ULIWVNHGH
En möjlig åtgärd i driftskedet är att slipa
spåret med tätare intervall än vanligt. Tätare
slipning kan tas till om behov uppstår.

Tabell 13.3 Bedömda konsekvenser av stomljud i nollalternativet och planförslaget.
1ROODOWHUQDWLY

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

,QJDNRQVHNYHQVHU

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU
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 (OHNWURPDJQHWLVNDIlOW
(OOHGQLQJDUWUDQVIRUPDWRUHURFKDQQDQHOHNWULVNXWUXVWQLQJRPJHVDYWYnW\SHUDYIlOW
HOHNWULVNDIlOWRFKPDJQHWLVNDIlOW7LOOVDPPDQVNDOODVIlOWHQHOHNWURPDJQHWLVNDIlOW
)lOWHQlUVWDUNDVWQlUPDVWNlOODQRFKDYWDUVQDEEWPHG|NDWDYVWnQG

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
I detta kapitel redovisas de bedömningsgrunder som används. I bedömningen av
konsekvenser har bedömningsskalan som
visas i faktarutan på nästa sida använts.

 )|UVLNWLJKHWVSULQFLSHQ
Föreskrifter, normer eller annan tvingande
lagstiftning som begränsar nivån på lågfrekYHQWDHOHNWURPDJQHWLVNDIlOW¿QQVLQWHL
Sverige. För att vara på säkra sidan tillämpas
därför den så kallade försiktighetsprincipen,
VRPEHVOXWDGHVDY$UEHWVPLOM|YHUNHW
Socialstyrelsen, Statens strålskyddsinstitut,
Elsäkerhetsverket och Boverket.
7UD¿NYHUNHWKDUDQVOXWLWVLJWLOOI|UVLNWLJKHWVprincipen och ska därmed planera, projektera
och bygga järnväg så att magnetfält begränsas.
Om åtgärder som minskar exponeringen
kan vidtas till rimliga kostnader strävar
7UD¿NYHUNHWHIWHUDWWUHGXFHUDGHIlOWVRP
avviker starkt från vad som kan anses som
normalt i den aktuella miljön.
Bakgrundsvärdet i en bostad eller ett kontor
lUUXQWǋ7YLONHWlUVDPPDQLYnVRPUnGHU
20 meter från järnvägen när inget tåg är i
närheten. När ett tåg passerar kan magnetIlOWHWIUnQMlUQYlJHQ|NDWLOORPNULQJ
ǋ76RPMlPI|UHOVHNDQHQElUEDUUDGLRSn
ett avstånd av 30 centimeter ge upphov till
PDJQHWIlOWSnFLUNDǋ7RFKHQGDPPVXJDUH
FLUNDǋ7

(/(.7520$*1(7,6.$)b/7
(OHNWURPDJQHWLVNDIlOWYLGMlUQYlJHQ¿QQVIUlPVW
NULQJNRQWDNWOHGQLQJDUQDVRPlUEHOlJQDFLUND
PHWHURYDQI|UUlOVHQ'LVNXVVLRQHQRP
KlOVRHIIHNWHUJlOOHUIUlPVWPDJQHWIlOW0DJQHWIlOW
DOVWUDVDYHOHNWULVNDVWU|PPDURFKPlWVYDQOLJHQ
LHQKHWHQȝ7 PLNURWHVOD 1lULQJHWWnJlUL
QlUKHWHQlUPDJQHWIlOWHWIUnQNRQWDNWOHGQLQJHQ
UHODWLYWVYDJW6W\UNDQ|NDUGRFNXQGHUQnJUD
PLQXWHUQlUHWWWnJSDVVHUDU
.XQVNDSVOlJHWQlUGHWJlOOHUKlOVRHIIHNWHUDY
PDJQHWLVNDIlOWlURVlNHUW'HW¿QQVIRUVNQLQJ
VRPDQW\GHUHWWVDPEDQGPHOODQPDJQHWIlOWRFK
YLVVDW\SHUDYFDQFHUPHQLQWHUQDWLRQHOOD
VWUnOVN\GGVNRPPLVVLRQHQKDUSXEOLFHUDWHQ
|YHUVLNWRPNXQVNDSVOlJHWGlUGHWNRQVWDWHUDV
DWWGHWLQWH¿QQVQnJRWHQW\GLJWVDPEDQGPHOODQ
H[SRQHULQJDYVYDJDOnJIUHNYHQWDPDJQHWIlOW
RFKQnJRQNURQLVNVMXNGRP-lUQYlJHQVVWU|PI|UV|UMQLQJKDUHQIUHNYHQVSn+HUW]
VYlQJQLQJDUSHUVHNXQGI|UNRUWDV+] 9DQOLJD
NUDIWOHGQLQJDURFKVWU|PPHQLERVWlGHUKDUHQ
IUHNYHQVSn+]

Socialstyrelsen har gett ut ett meddelandeblad 2005 där det utifrån studier rekommenderas att ett medelvärde på 0,4 μT
inte bör överstigas för allmänheten under
längre perioder. Vid ett långtidsmedelvärde
XQGHUǋ7NDQIRUVNQLQJHQLQWHVHQnJRQ
ökad risk för sjukdom. Därför vidtar inte
7UD¿NYHUNHWQnJUD\WWHUOLJDUHnWJlUGHUXW|YHU
normal standard om långtidsmedelvärdet
ligger under den nivån. I detta projekt har
målsättningen varit att långtidsmedelvärdet
VNDYDUDXQGHUǋ7LE\JJQDGHUGlU
människor stadigvarande vistas.

Figur 14.1 Till vänster, illustration över magnetfältets styrka på olika avstånd från järnvägen när tåget passerar. Detta
tillfälligt högre magnetfält varar i ett par minuter för att sedan avta när tåget är långt borta, enligt illustrationen till höger.
Den sammantagna effekten på omgivningen beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som årsmedelvärden i enheten
ȝ7 PLNUR7HVOD  .lOOD7UD¿NYHUNHW
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Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om
begränsning av allmänhetens exponering
för elektromagnetiska fält rekommenderar
DWWPLNURWHVODYLG+]RFKǋ7YLG
+]LQWH|YHUVNULGVQnJRQJnQJLRPUnGHQ
där allmänheten vistas. Eftersom järnvägens
PDJQHWIlOWDOOWLGOLJJHUNODUWXQGHUǋ7
fokuserar detta kapitel endast på långtidsPHGHOYlUGHWǋ7
En generell bedömning som ofta görs är att
på ett avstånd av 25 meter från järnvägen är
magnetfältet, som kan relateras till järnvägen,
normalt svagare än de som i medeltal
förekommer i svenska bostäder.

 0LOM|PnO
Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål Säker
strålmiljö rör bland annat elektromagneWLVNDIlOW0nOHWO\GHU´0lQQLVNRUVKlOVDRFK
den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning.”
7LOOPnOHW¿QQVI\UDSUHFLVHULQJDUYDUDY
en gäller för elektromagnetiska fält och
lyder ”Exponeringen för elektromagnetiska
fält i arbetslivet och i övriga miljön är så
låg att människors hälsa och den biologiska
mångfalden inte påverkas negativt.”

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
,QXOlJHWJnUFLUNDWnJSnEH¿QWOLJMlUQYlJ
Elanläggningen har traditionell utformning.
Årsmedelvärdet av det magnetiska fältet
EHG|PVOLJJDLHWWLQWHUYDOOPHOODQǋ7WLOO
ǋ7SnPHWHUVDYVWnQGIUnQMlUQYlJHQ
På avståndet 20 meter bedöms årsmedelvärdet ligga i ett intervall mellan 0,20 till 0,30
ǋ75LNWYlUGHWǋ7EHG|PVLQQHKnOODVI|U
alla fastigheter.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
,QROODOWHUQDWLYHWKDUWUD¿NHULQJHQ|NDWWLOO
FLUNDWnJSnEH¿QWOLJMlUQYlJcUVPHGHOvärdet av det magnetiska fältet bedöms ligga
LHWWLQWHUYDOOPHOODQWLOOǋ7Sn
meters avstånd från järnvägen. På avståndet
20 meter bedöms årsmedelvärdet ligga i ett
LQWHUYDOOPHOODQWLOOǋ73nPHWHU
OLJJHUFLUNDERVWlGHU)|UHQGHODY
dessa bedöms årsmedelvärdet inte innehållas.
Konsekvensenserna bedöms som måttligt till
stora negativa.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Följande skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
Ett sätt att minska de elektromagnetiska
fälten är att placera teknisk utrustning såsom
sugtransformatorer med tätare avstånd än
NLORPHWHU,GHWWDSURMHNWKDU7UD¿NYHUNHW
XWJnWWIUnQHWWDYVWnQGSnFLUNDNLORPHWHU
mellan sugtransformatorerna i tunnel och tråg,
på järnväg i markplan är avståndet cirka 3
kilometer mellan sugtransformatorerna.
I kommande entreprenadupphandlingar
NRPPHU7UD¿NYHUNHWDWWVWlOODNUDYSn
järnvägsanläggningens utformning så att
OnQJWLGVPHGHOYlUGHWXQGHUVWLJHUǋ7L
byggnader där människor stadigvarande
vistas. Därvid ska även beaktas normal
bakgrundsstrålning i bostäder.

%('g01,1*66.$/$(/(.7520$*1(7,6.$)b/7
Stora negativa konsekvenser /nQJWLGVPHGHOYlUGHWȝ7|YHUVNULGVNUDIWLJWRFKNDQLQWHnWJlUGDV
LQRPYDGVRPlUWHNQLVNWP|MOLJWRFKHNRQRPLVNWULPOLJW
Måttligt negativa konsekvenser 1LYnQSnGHHOHNWURPDJQHWLVNDIlOWHQIUnQMlUQYlJHQ|NDURFKOLJJHU
VWUD[XQGHUHOOHU|YHUOnQJWLGVPHGHOYlUGHWȝ7
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV1LYnQSnGHHOHNWURPDJQHWLVNDIlOWHQIUnQMlUQYlJHQ|NDUHOOHUPLQVNDULOLWHQ
JUDGRFKKnOOHUVLJPDUNDQWXQGHUOnQJWLGVPHGHOYlUGHWȝ7
Måttligt positiva konsekvenser 1LYnQSnGHHOHNWURPDJQHWLVNDIlOWHQVMXQNHUPlUNEDUW
Stora positiva konsekvenser (OHNWURPDJQHWLVNDIlOWIUnQMlUQYlJHQI|UVYLQQHUIUnQRPUnGHQGlUGH
WLGLJDUHKDUIXQQLWV
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 .RQVHNYHQVHU
%\JJVNHGH

magnetfältets årsmedelvärde har en beräkning
DYPDJQHWIlOWHWPHWHU|YHUGHQSODQHUDGH
betongtunneln genomförts. Magnetfälten
KDUEHUlNQDWVPHWHU|YHUWXQQHOWDNHWGlU
stationen kommer att ligga i två beräkningspunkter, förlagda rakt över kontakledningarna
till spår 2 och 3. Årsmedelvärdena för magnetIlOWHWEHUlNQDVWLOOUHVSHNWLYHǋ7'HW
innebär att kravet på årsmedelvärde uppfylls
för båda beräkningspunkterna.

Elektromagnetiska fält uppstår när järnvägen
WUD¿NHUDV8QGHUE\JJVNHGHWlUVLWXDWLRQHQ
därför densamma som under nuläget. Längs
den planerade nya sträckningen blir det inga
konsekvenser.

'ULIWVNHGH
Beräkningar har utförts vid fem punkter där
människor stadigvarande vistas och som
kommer att ligga nära den nya järnvägen.
Beräkningarna utgår från en möjlig utformQLQJDYHODQOlJJQLQJHQVDPWWUD¿NHULQJHQOLJW
kapitel 4.3.

Vid kilometer 77+240, hus i kvarteret
9HUNVWDGHQKDUPDJQHWIlOWHQEHUlNQDWVHQ
meter över golv i källarplan samt en våning
ovan mark. Beräkningspunkten i källaren
XSSVNDWWDVInHWWnUVPHGHOYlUGHWSnǋ7
För beräkningspunkten ovan mark beräknas
årsmedelvärdet av magnetfältet till 0,03
ǋ7'HWLQQHElUDWWNUDYHWSnnUVPHGHOYlUGH
uppfylls för båda beräkningspunkterna.

Vid kilometer 76+600 planeras den nya
VWDWLRQVE\JJQDGHQOLJJD3nGHWWDOlJH¿QQV
LQJHQEH¿QWOLJE\JJQDG)|UDWWXSSVNDWWD
Hamnen
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Vid kilometer 77+300, hus i kvarteret Berget
9, har magnetfälten beräknats en meter över
mark. Byggnaden ligger delvis över bergtunneln. För beräkningspunkten beräknas årsmeGHOYlUGHWDYPDJQHWIlOWHWWLOOǋ7'HW
innebär att kravet på årsmedelvärde uppfylls
för beräkningspunkten.

Längs den nuvarande järnvägens sträckning
försvinner de elektromagnetiska fälten från
järnvägen helt, vilket bedöms ge stora positiva
effekter i det området. I den planerade järnvägens nya sträckning tillkommer elektromagnetiska fält från järnvägen som inte funnits förut,
men eftersom de bedöms kunna hållas långt
XQGHUOnQJWLGVPHGHOYlUGHWǋ7SnKHOD
sträckan bedöms det inte ge några negativa
effekter. Eftersom de elektromagnetiska fälten
totalt sett minskar jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget innebära små till
måttligt positiva konsekvenser.

Slutligen har beräkningar gjorts vid kilometer
RFKNLORPHWHU%HUlNQLQJVpunkterna har lagts rakt över den planerade
WXQQHOQPHWHU|YHUPDUN9LGNLORPHWHU
OLJJHUEHUlNQLQJVSXQNWHQPHWHU
|YHUUlOVHQcUVPHGHOYlUGHWEHUlNQDVWLOO
ǋ7,VQLWWHWNLORPHWHUOLJJHUEHUlN 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
ningspunkten 23 meter över rälsen. Årsmedel- ±HOHNWURPDJQHWLVNDIlOW
YlUGHWEHUlNQDVWLOOǋ72UVDNHQWLOOGHW
Resultat av utförda beräkningar visar att med
högre värdet är att detta snitt ligger mellan
en lämplig utformning av elanläggningen
två sugpunkter som saknar sugtransformator
EOLUOnQJWLGVPHGHOYlUGHWXQGHUǋ7L
mellan sig i den möjliga lösning som beräkningarna utgår ifrån. Om en sugtransformator byggnader där människor stadigvarande vistas
sätts in mellan de två jordpunkterna reduceras i driftskedet. Vid utformning av järnvägsanläggningen ska även beaktas den normala
värdet markant och långtidsmedelvärdet 0,4
bakgrundsstrålningen i bostäder.
ǋ7NODUDVPHGJRGPDUJLQDO
Av de genomförda beräkningarna dras
slutsatsen att planförslaget innebär en minskning av de elektromagnetiska fälten från
MlUQYlJHQPHGJnQJHUMlPI|UWPHGQROODOWHUQDWLYHW/nQJWLGVPHGHOYlUGHWǋ7XQGHUskrids med god marginal längs den planerade
sträckningen förutom vid en punkt i tunneln.
Det bedöms dock att en utformning är möjlig
som gör att årsmedelvärdet innehålls även för
denna punkt. Krav på detta kommer att ställas
i det fortsatta arbetet.

Planförslaget innebär att effekterna av elektroPDJQHWLVNDIlOWÀ\WWDVIUnQEH¿QWOLJMlUQYlJ
till den nya järnvägssträckningen. Den nya
järnvägsanläggningen kommer dock att ha
lägre elektromagnetiska fält jämfört med
EH¿QWOLJMlUQYlJ.RQVHNYHQVHUQDEHG|PV
därför bli små till måttligt positiva jämfört
med nollalternativet.

Tabell 14.1 Bedömda konsekvenser av elektromagnetiska fält i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

1ROODOWHUQDWLY

0nWWOLJWWLOOVWRUD
QHJDWLYDNRQVHNYHQ
VHU

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

,QJDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU
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 /XIWNYDOLWHW
/XIWI|URUHQLQJDULRPJLYQLQJVOXIWXSSNRPPHUGnROLNDlPQHQVOlSSVXWLOXIWHQ
.RQFHQWUDWLRQHQDYI|URUHQLQJDUVRPGnXSSVWnUNDQRUVDNDSUREOHPLIRUPDY
KlOVRHIIHNWHUSnPlQQLVNRUHOOHUSnYHUNDQDWXUHQSnROLNDVlWW

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
Nedan redovisas de bedömningsgrunder
som används. Vid bedömning av effekter och
konsekvenser används bedömningsskalan
som visas i faktarutan nedan. I hela kapitlet
beskrivs luftkvaliteten i Varbergs kommun
främst utifrån ett gaturumsperspektiv, inte i
första hand utifrån järnvägens bidrag till luftkvaliteten. Det beror på att järnvägens bidrag i
I|UKnOODQGHWLOOYlJWUD¿NHQVELGUDJlUEHJUlQsat, se faktarutan till höger. Under planförslaget behandlas dock plattformsmiljön i tråget.

 /DJVWLIWQLQJ
0LOM|NYDOLWHWVQRUPHU
Miljökvalitetsnormer (MKN) är den svenska
LPSOHPHQWHULQJHQDY(8VUDPGLUHNWLYI|U
luft och är ett juridiskt bindande styrmedel
för att förebygga och åtgärda miljöproblem
RFKXSSQnPLOM|NYDOLWHWVPnOHQ,GDJ¿QQV
miljökvalitetsnormer för ett antal olika luftföroreningar i enlighet med luftkvalitetsförRUGQLQJHQ  ,6YHULJHKDUYLIUlPVW
problem med att klara normerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM och PM2,5),
vilka båda till stor del har sitt ursprung från
WUD¿NHQ,GHWKlUSURMHNWHWIRNXVHUDVGlUI|U
på kvävedioxid och partiklar. Just dessa föroreningar brukar också användas som indikatorer i infrastrukturprojekt.
MKN gäller generellt för luften utomhus, dock
förekommer undantag. Regelverket för MKN
VSHFL¿FHUDUDWWQRUPHUQDLQWHJlOOHUI|UOXIWHQ
på arbetsplatser, i vägtunnlar och tunnlar för

LUFTFÖRORENINGAR
/XIWI|URUHQLQJDUlUHWWSUREOHPEnGHJOREDOWRFK
ORNDOW'HQJOREDODSnYHUNDQlUIUlPVWLIRUPDY
Yl[WKXVJDVHUlPQHQVRPRUVDNDUI|UlQGULQJL
YnUSODQHWVHQHUJLEDODQV/RNDODI|URUHQLQJVSUREOHPSnYHUNDVLQWHEDUDDYXWVOlSSHQLVLJXWDQ
RFNVnDYPHWHRURORJLVNDI|UKnOODQGHQRFK
JHRJUD¿VNWOlJH WRSRJUD¿OlJHLI|UKnOODQGHWLOO
NXVWEHUJPHGPHUD 
.RQFHQWUDWLRQHQDYHQI|URUHQLQJSnHQSODWVlU
DOOWLGHQHIIHNWDYXWVOlSSHQVVW\UNDRFKGHW
VDPWLGLJDYlGUHW3nQDWWHQlURIWDGHYlGHUPlVVLJDI|UKnOODQGHQDVlPUHI|UDWWInHQHIIHNWLY
RPEODQGQLQJRFKGlUPHGXWVSlGQLQJDYI|URUHQLQJDU
-lUQYlJHQVELGUDJWLOOOXIWVLWXDWLRQHQLI|UKnOODQGH
WLOOYlJWUD¿NHQVELGUDJlUEHJUlQVDW7nJHQGULYVL
KXYXGVDNPHGHORFKDYJHUGlUPHGLQJD
NYlYHR[LGHU(QYLVVPlQJGSDUWLNODULIRUPDY
VOLWDJHPHOODQUlORFKKMXORFKPHOODQVWU|PDYWDJDUHRFKNRQWDNOHGQLQJVNDSDV'HVVXWRPYLUYODU
WnJHQXSSSDUWLNODUVRPOLJJHUOlQJVVSnUHW'H
PHGLFLQVNDHIIHNWHUQDDYSDUWLNODUIUnQVSnUEXQGHQWUD¿N VRPEHVWnUDY!SURFHQWMlUQ lU
DQQRUOXQGDlQDYSDUWLNODUL´YDQOLJ´RPJLYQLQJVOXIW.XQVNDSVOlJHWI|UGHVVDHIIHNWHUlURNODUW
PHGDQSDUWLNODUPHGXUVSUXQJIUnQI|UEUlQQLQJ
DYJDVHU KDUPHUNDUWODJGDKlOVRHIIHNWHU1lU
GHWJlOOHUXWRPKXVOXIWEUXNDUPDQGRFNVlJDDWW
ELGUDJHWWLOOSDUWLNODUIUnQVSnUEXQGHQWUD¿NlU
I|UVXPEDU

VSnUEXQGHQWUD¿N,GHWKlUSURMHNWHWEHWUDNtas hela plattformsområdet som utomhus,
vilket innebär att miljökvalitetsnormerna ska
tillämpas.

%('g01,1*66.$/$/8)7.9$/,7(7
6WRUDQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU1LYnQSnOXIWI|URUHQLQJVKDOWHULSODQI|UVODJHW|NDURFKKDPQDU|YHU0.1
0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU1LYnQSnOXIWI|URUHQLQJVKDOWHU|NDURFKKDPQDU|YHUHQXWYlUGHULQJVWU|VNHO
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV1LYnQSnOXIWI|URUHQLQJVKDOWHU|NDUHOOHUVMXQNHUQnJRWPHQXWDQDWWQnJRQ
XWYlUGHULQJVWU|VNHOSDVVHUDV
0nWWOLJWSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU1LYnQSnOXIWI|URUHQLQJVKDOWHUVMXQNHUXQGHUHQXWYlUGHULQJVWU|VNHO
6WRUDSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU1LYnQSnOXIWI|URUHQLQJVKDOWHUVMXQNHUXQGHU0.1IUnQHQQLYnPHGKDOWHU
|YHU0.1
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0LOM|NYDOLWHWVQRUPHUQDI|UXWRPKXVOXIWGH¿QLHUDVVRPPDVVDYRO\POXIWWLOOH[HPSHOǋJ
m3. För de miljökvalitetsnormer som här är
aktuella förekommer medelvärden över kalenderår, dygn (24 timmar) samt timme. Alla
olika mått för ett och samma ämne ska vara
uppfyllda parallellt. Vidare är vissa medelvärden tillåtna att överskridas maximalt ett
DQJLYHWDQWDOJnQJHUSHUnU±SHUFHQWLOPnWW

Naturvårdsverket och länsstyrelsen om det vid
denna kontroll visar sig att en miljökvalitetsnorm kan antas komma att överskridas.
De gällande miljökvalitetsnormerna för kväveGLR[LGRFKSDUWLNODUVDPPDQIDWWDVLWDEHOO

 )|UXWVlWWQLQJDUI|UOXIWNYDOLWHW
0LOM|PnO

Naturvårdsverkets handbok Luftguiden
 JHU\WWHUOLJDUHYlJOHGQLQJWLOOKXU
olika normer bör tillämpas. Årsvärden bör
tillämpas enbart där enskilda människor kan
exponeras under längre perioder, exempelvis
vid bostäder, skolor, daghem och vårdhem.
Normerna är satta som skydd för långtidsexponering.

Vid sidan av miljökvalitetsnormerna har
Sverige ett antal nationella miljömål, varav ett
är Ren luft5LNVGDJHQKDUGH¿QLHUDWYDGVRP
VNDPHQDVPHGUHQOXIWOXIWHQVNDYDUDVnUHQ
att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Miljömålen är inte
juridiskt bindande, som miljökvalitetsnormerna är.

Tim- och dygnsvärden är till för skydd mot
korttidsexponering och tillämpas på platser
där människor upphåller sig kortvarigt (i
stadsmiljö, på gång- och cykelbanor, på torg,
i parker och så vidare). All erfarenhet pekar
på att det är dygnsvärdena som är svårast att
innehålla i svenska miljöer, speciellt i tätorter
RFKLQWLOOWUD¿NOHGHU

5HJHULQJHQWRJHWWEHVOXWVRP
innebär en precisering av miljökvalitetsmålen
VDPWGH¿QLHUDGHHWDSSPnOI|UnU(WDSSmålen för luftföroreningar i form av kvävedioxid och partiklar sammanfattas i tabell
+DOODQGVOlQKDUDQDPPDWGHQDWLRQHOOD
miljömålen med sina preciseringar att gälla
också som regionala mål. Varbergs kommun
KDUPLOM|PnOIDVWVWlOOGDI|USHULRGHQ
YLONDUHYLGHUDGHV'HVVDKDQGODU
bland annat om lokal produktion av biogas att
användas till fjärrvärme och som fordonsgas,
energieffektivisering och övergång till enbart
miljöfordon i kommunal verksamhet.

Det är huvudsakligen kommunerna som har
ansvar för att följa upp och kontrollera att
PLOM|NYDOLWHWVQRUPHULQQHKnOOV'HW¿QQVWYn
EU\WSXQNWHU±QHGUHRFK|YUHXWYlUGHULQJVWU|VNHOQ±VRPLQQHElUROLNDVN\OGLJKHWHUDWW
använda metoder och mätningar för uppföljning. Vidare ska kommunerna anmäla till

Tabell 15.1 Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar till skydd för människors hälsa.
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Tabell 15.2 Etappmål enligt regeringens precisering av miljökvalitetsmål för år 2020.
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 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
,9DUEHUJVNRPPXQ¿QQVLGDJVOlJHWLQJD
pågående mätningar av luftkvalitet. Under
YnUHQRFKJMRUGHVPlWQLQJDUSn
Västra Vallgatan av både NO2 och PM, på den
SODWVVRPLÀHUDWLGLJDUHVWXGLHURFKEHUlNningar pekats ut för höga halter i gaturum.
Resultatet av dessa mätningar indikerar att
PM överskrider den nedre utvärderingströskeln och troligen också den övre utvärderingströskeln, men inte MKN. Det innebär krav
på kontinuerliga mätningar för att följa upp
situationen. Mätningarna gjordes dock inte
över ett helt kalenderår och kan därför endast
anses vara indikativa.
För att utreda dagens och framtida föroreningsnivåer i Varberg har beräkningar genomförts i ett program som heter Simair och som
tillhandahålls av SMHI. Programmet ger
möjlighet att beräkna luftföroreningshalter
genom gaturumsberäkningar för huvudstråken i Varbergs tätort. På så sätt kan platser
LGHQWL¿HUDVGlUOXIWI|URUHQLQJVKDOWHUQD
förväntas vara höga och ligga nära MKN.
I Simair beräknas luftföroreningshalterna
XWLIUnQEDNJUXQGVKDOWHUPHWHRURORJLWUD¿Nvolym och fordonssammansättning samt
en rad andra faktorer som avgör hur höga
halterna kan förväntas bli vid en viss gata eller
väg. Bland annat antar programmet att alla
hus längs huvudlederna i Varberg är 20 meter
höga.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

I|UlQGULQJDULIRUPDYWUD¿N|NQLQJDUYLONHW
kan få betydelse framför allt under projektets
byggskede.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
Beräkningar har genomförts med hjälp av
Simair. I beräkningarna har antagits en svag
PLQVNQLQJSnSURFHQWDYWUD¿NÀ|det i nollalternativet år 2030 jämfört med
QXOlJHW nU 3n9lVWUD9DOOJDWDQDQWDV
GRFNnWJlUGHUI|UDWWPLQVNDWUD¿NHQKD
genomförts som resulterat i en minskning på
cirka 37 procent. Generellt antas även dubbdäcksanvändningen nationellt ha minskat och
IRUGRQVÀRWWDQKDUI|UlQGUDWV)|UXWVOlSSDY
NYlYHR[LGHUlUI|UlQGULQJHQDYIRUGRQVÀRWWDQ
betydelsefull, men för partikelutsläpp är den
av mindre betydelse eftersom uppvirvling och
dubbdäcksanvändning vida överstiger partikelemissionerna från avgasrör.
Resultatet av beräkningarna för nollalternativet visar att halterna av NO2 ligger under den
nedre utvärderingströskeln längs huvudgatunätet i Varberg, inklusive Västra Vallgatan.
Resultatet bedöms bero på antagandena att
IRUGRQVÀRWWDQKDUI|UlQGUDWVRFKDWWWUD¿NÀ|det har minskat. Effekten av att utbyggnaden
av Västkustbanan inte genomförs bedöms inte
medverka till att halterna sjunker, och projektet bedöms därmed inte ge några effekter eller
konsekvenser på halterna av NO2 i nollalternativet.

I ett första steg har halter av NO2 och PM
För partiklar PM visar resultatet av beräkEHUlNQDWVI|UnUPHGGHDQWDJDQGHQVRP ningarna att inga gaturum har halter över den
programmet gör. Ur resultatet har ett antal
övre utvärderingströskeln. Däremot överstigs
gaturum med relativt sett höga halter identiden undre utvärderingströskeln i ett antal
¿HUDWVYLONHWLQQHElUJDWXUXPPHGKDOWHUVRP gaturum. Generellt beror minskningen på
är ovanför den övre utvärderingströskeln. För
antagandet om lägre dubbdäcksanvändning.
dessa gaturum har förutsättningarna kontrolInte heller detta bedöms därmed bero på att
lerats och justerats med faktiska dimensioner
utbyggnaden av att Västkustbanan inte blir av.
SnJDWXUXPPHWRFKPHUDNWXHOODWUD¿NXSSJLIProjektet bedöms därför inte ge några konseter. Nya beräkningar har därefter genomförts
kvenser på halterna av PM i nollalternativet.
med de justerade förutsättningarna. Resultatet av de nya beräkningarna ger liknande
 .RQVHNYHQVHUDY
resultat som de indikativa mätningarna som
SODQI|UVODJHW
JHQRPI|UGHV+DOWHU|YHUGHQ
övre utvärderingströskeln för både NO2 och
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
PMLGHQWL¿HUDGHVLEHUlNQLQJDUQDHQGDVWSn
Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärden punkt längs Västra Vallgatan där de indikativa mätningara genomfördes. Ytterligare ett der hanteras i planbeskrivningen.
antal gator och vägar inom tätorten har dock
Arbetsfordon ska vid behov rengöras inför
halter över den nedre utvärderingströskeln.
färd på allmän väg. Vid torr väderlek och vid
Detta gör att luftkvaliteten är känslig inför
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risk för uppvirvlat stoft ska byggområden och
allmänna vägar vattenbegjutas eller på annat
sätt minska omgivningspåverkan.

visas i tabell 6.4 i kapitel 6 Genomförande och
byggmetoder7UDQVSRUWYlJDUUHGRYLVDVL¿JXU
6.2.

 .RQVHNYHQVHU

Effekterna av de tillkommande transporterna
är ökade utsläpp. Räknat som NOx innebär det,
MlPI|UWPHGGDJHQVVLWXDWLRQHQÀHUDKXQGUD
procents ökning längs Getterövägen och Östra
Hamnvägen, främst beroende på att dagens
WUD¿NSnGHVVDVWUnNlUOLWHQ/lQJV%LUJHU
Svenssons väg ökar utsläppen med drygt 40
SURFHQWOlQJV9lUQDPRYlJHQPHGNQDSSW
procent och längs Österleden med dryga 30
procent. Sammantaget bedöms detta dock inte
innebära att någon miljökvalitetsnorm överskrids på någon plats i Varberg.

Byggskede
Utsläpp till luft uppkommer från transporter
och från entreprenadmaskiner av olika slag.
Det kan uppkomma damning dels från olika
aktiviteter och dels som följd av transporter
längs tillfälliga transportvägar och nedsmutsade allmänna vägar.
8QGHUVW|UUHGHOHQDYE\JJWLGHQOlJJVWUD¿NHQ
i centrala Varberg delvis om. Det innebär att
busslinjenätet ändras och ett nytt, temporärt
läge för bussterminal och hållplatser etableras.
bYHQELOWUD¿NHQSnYHUNDV9lVWUD9DOOJDWDQ
stängs av mellan Magasingatan och Engelbrektsgatan. Getterövägen och Östra HamnYlJHQEOLUKXYXGI|UELQGHOVHUQDI|UELOWUD¿NHQ
till stationsområdet. Möjlighet till angöring
med taxi och färdtjänst liksom parkering för
handikappfordon anordnas väster om spårområdet, i anslutning till en gångbro.
(QVWRUGHODYELOWUD¿NHQLQPRWMlUQYlJVstationen kommer att omfördelas i vägnätet
medan en mindre del har målpunkt inom
det område som fortfarande kan nås med bil.
7UD¿NQRUULIUnQWLOOVWDWLRQHQI|UVWLOOgVWUD
Hamnvägen via Getterövägen och Södra
+DPQYlJHQ7UD¿NVRPNRPPHUV|GHULIUnQ
leds via plankorsningen på Södra Hamnvägen
vidare till stationen.
Merparten av dem som nyttjar parkeringsplatserna kring stationsområdet men som inte har
stationen som mål sprids ut i vägnätet öster
om Västra Vallgatan eller kommer att välja ett
annat färdmedel om så är möjligt. Det antas
DWWSURFHQWDYGDJHQVWUD¿NSn9lVWUD9DOOJDWDQÀ\WWDVWLOOgVWUD+DPQYlJHQSURFHQW
À\WWDVWLOO9lVWNXVWYlJHQRFKUHVWHUDQGH
procent har målpunkt i närheten av dagens
station och kommer därmed fördela sig på
närliggande gator. Detta styrs genom utformning och åtgärder uppströms i gatunätet.
8W|YHURPOlJJQLQJDYEH¿QWOLJWUD¿NWLOONRPmer transporter under byggskedet och en
detaljerad analys ger vid handen att år två av
byggprojektet är dimensionerande. TillkomPDQGHWUD¿NÀ|GHOlQJVXWQ\WWMDGHVWUnNUHGR-

För partikelhalten i omgivningsluften är inte
antalet fordon dimensionerande eller ett hot
mot luftkvaliteten, utan eventuell kontaminering av vägstråken med schaktspill. Detta
kan motverkas genom krav på rengöring av
framför allt fordonens hjul innan de åker ut på
allmän väg.
Eftersom inga miljökvalitetsnormer överskrids
och partikelhalterna kan hållas nere med rätt
skyddsåtgärder bedöms projektet medföra
inga eller små negativa konsekvenser på luftkvaliteten i byggskedet.
Driftskede
Utbyggnaden av Västkustbanan genom
Varberg bedöms påverka resandet med bilar
inom Varbergs tätort främst genom en viss
|NQLQJDYELOWUD¿NHQLQWLOOMlUQYlJVVWDWLRnen. Nedan antas att ökningen främst sker
SnKXYXGYlJQlWHW(IWHUVRPGHWLQWH¿QQVHQ
GHWDOMHUDGWUD¿NSURJQRVI|UYlJWUD¿NHQHIWHU
att järnvägen byggts ut antas här en ökning
SnSURFHQWLI|UKnOODQGHWLOOQROODOWHUQDWLYHW
Det motsvarar en årlig ökning med drygt 0,55
procent, vilket bedöms vara ett konservativt
antagande för Varbergs centrum.
Beräkningar i Simair visar att NO2 hamnar
under den nedre utvärderingströskeln överallt
medan PM-halterna i vissa gaturum överstiger den nedre utvärderingströskeln. Inga
gaturum har halter över den övre utvärderingströskeln eller över MKN. Resultatet är
detsamma i driftskedet som i nollalternativet
med undantag av en punkt, trots antagandet
RPSURFHQW|NQLQJDYWUD¿NHQLSODQI|UVODget.
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På plattformarna betraktas miljön som
utomhus och ska därför också underkastas
miljökvalitetsnormerna. För att förstå vad
tråget där plattformarna ligger utgör för miljö
år 2030 har beräkningar gjorts i Simair under
DQWDJDQGHDYHWW¿NWLYWJDWXUXP+XVK|MGHQ
YLGVLGDQDYGHWWD´JDWXUXP´DQWDVYDUD
PHWHURFKEUHGGHQPHWHU'HW¿QQVWUH
körbanor med en fem meter bred mittsträng
(plattformen). Vidare har antagits att detta
JDWXUXPHQEDUWWUD¿NHUDVDYWXQJDIRUGRQ
%HUlNQLQJDUDYSDUWLNHOQLYnQI|U
RFKIRUGRQSHUG\JQKDU
genomförts. NO2 har inte beräknats eftersom
tåg inte medför sådana utsläpp.
Resultatet av beräkningarna visar att det är
omgivningen som i huvudsak bidrar till en
”basnivå” i gaturummet. Halterna av partiklar
|NDULQWHQlPQYlUWI|UUlQÀHUDWLRWXVHQtals fordon passerar, vilket beror på trågets
utformning som förhållandevis grunt och
brett.
Från resultatet dras slutsatsen att det inte
¿QQVQnJRQULVNI|UDWWKDOWHQDY30 skulle
överstiga MKN på perrongerna. De partiklar
VRPEHG|PV¿QQDVLOXIWHQNRPPHUWLOOOnQJW
mer än hälften vara desamma som i staden i
övrigt, medan partiklar från tågen utgör en
okänd, men mindre del.
Sammantaget beräknas effekten av projektet
vara att luftkvaliteten med avseende på NO2
och PM i princip är oförändrad i planförslaget jämfört med i nollalternativet. Stationsområdet i det nedsänkta tråget betraktas
som utomhusmiljö och det kan förmodas att
föroreningssituationen där är något bättre än
på angränsande gator i marknivå. Det beror
SnDWWWUnJHWWUD¿NHUDVDYWnJRFKLQWHELODU
och att tråget naturligt är tämligen välventilerat. Projektet bedöms inte medföra några
konsekvenser på luftkvaliteten i planförslaget
jämfört med nollalternativet.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
±OXIWNYDOLWHW
Byggskede
%\JJVNHGHWlUXWGUDJHW|YHUÀHUDnURFKSnJnU
mer eller mindre intensivt över tid. År två har
bedömts som mest intensivt och utgör grund
för vidare bedömning.
Sammantaget bedöms utsläpp från maskiner
inte orsaka sådana tillskott av NO2 och PM
att miljökvalitetsnormer överskrids i angränsande områden. PM kan också uppkomma
genom hantering av bergkross och schaktmassor samt att maskiner och transportfordon
rör upp partiklar från marken. Dessa utsläpp
lURP|MOLJDDWWNYDQWL¿HUDPHQNDQNUlYD
förebyggande åtgärder i form av vattenbegjutning vid torr väderlek. Med sådana åtgärder
bedöms att gällande normer kan klaras och
andra olägenheter undvikas.
Konsekvenser av transporter på allmänna
vägar avgränsas till utpekade stråk. Ökningen
av antal fordon per dygn ger underlag till att
bedöma mängden utsläpp längs dessa stråk
och det bedöms att den mängden inte menligt
påverkar halterna i omgivningsluft. Den slutsatsen baseras på det faktum att konstaterade
eller beräknade högsta halter i Varberg inte är
lokaliserade i närheten av de använda transportstråken.
Driftskede
Spridningsberäkningar visar att någon påYHUNDQIUnQWnJWUD¿NHQQlUYlOXWE\JJQDGHQ
är klar inte är att förvänta. Det förändrade
WUD¿NP|QVWUHWSnDQJUlQVDQGHJDWRUVRPEOLU
I|OMGHQDYGHQI|UlQGUDGHMlUQYlJVWUD¿NHQ
IUlPVWDQJ|ULQJVWUD¿NXWJ|UHQPDUJLQHOO
skillnad mot nollalternativet och är knappt
detekterbar i beräkningsresultatet. Sammantaget saknas i praktiken konsekvenser
på luftkvaliteten på en lokal skala och globalt
(utsläpp av växthusgaser och användning av
fossila bränslen) innebär järnvägsprojektet
SRVLWLYDNRQVHNYHQVHUGnÀHUI|UYlQWDVYlOMD
tåg framför bil.

Tabell 15.3 Bedömda konsekvenser för luftkvalitet i nollalternativet och planförslaget.
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 )|URUHQDGPDUN
(WWI|URUHQDWRPUnGHlUHQSODWVVRPlUVnI|URUHQDGDWWGHQNDQPHGI|UDVNDGDHOOHU
ROlJHQKHWI|UPlQQLVNRUVKlOVDHOOHUPLOM|Q'HWI|URUHQDGHRPUnGHWNDQlYHQXWJ|UDVDYHQE\JJQDGHOOHUDQOlJJQLQJVRPI|URUHQDWVWLOOI|OMGDYGHQYHUNVDPKHWVRP
EHGULYLWVGlU0lQQLVNRUVH[SRQHULQJDYJLIWLJDlPQHQNDQVNHYLDGLUHNWLQWDJDY
MRUGJHQRPKXGNRQWDNWHOOHUJHQRPLQDQGQLQJDYGDPPHOOHUnQJRU)|URUHQLQJDUQD
NDQRFNVnVSULGDVWLOO\WRFKJUXQGYDWWHQWDVXSSDYYl[WHUHOOHUGMXURFKI|URUHQD
GULFNVYDWWHQ
LÄSANVISNING
.DSLWHOEHKDQGODU

• Nuvarande föroreningsförhållanden i jord,
grundvatten och sediment i vattendrag
• Bedömningsgrunder för föroreningar i
jord, grundvatten och sediment
• Konsekvenser av föroreningar i jord
.DSLWHOEHKDQGODU

• Nuvarande föroreningsförhållanden i
ytvatten
• Bedömningsgrunder för föroreningar i
ytvatten
• Konsekvenser av föroreningar i ytvatten
och sediment
.DSLWHOEHKDQGODU

• Bedömningsgrunder för övriga parametrar
i grundvatten
• Konsekvenser av föroreningar i grundvatten
En samlad bedömning av projektets konsekvenser med avseende på föroreningssituationen i sin helhet ges i kapitel 22 Samlad
bedömning. Konsekvenser för naturmiljö
behandlas i kapitel 9 Naturmiljö.

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
Nedan redovisas de bedömningsgrunder som
använts för föroreningar i jord, sediment och
grundvatten.
I bedömningen av effekter och konsekvenser
för förorenad mark används bedömningsskalan som visas i faktarutan längst ned på denna
sida.

-RUG
Riktvärden och haltkriterier
Naturvårdsverket har tagit fram en metodik
för riskbedömning av förorenade områden.
Som en del i metodiken används generella
HOOHUSODWVVSHFL¿NDULNWYlUGHQ5LNWYlUGHQD
anger den föroreningshalt under vilken det
inte förväntas några skadliga effekter på
människor och miljö. Det innebär dock inte
nödvändigtvis att ett överskridande av riktvärden medför negativa effekter. Riktvärdena
används för att avgöra vilka massor som kan
ligga kvar utan risk för hälsa och miljö. Riktvärdena används också för bedömning av om
massor kan återanvändas eller om de måste
omhändertas på annat sätt.

%('g01,1*66.$/$)g525(1$'0$5.
Stora negativa konsekvenser 6WDUNW|NDGHH[SRQHULQJVRFKVSULGQLQJVULVNHUI|UI|URUHQLQJDUSn
SODWVHQRFKLRPJLYQLQJHQJHQRPDWWVWDUNWI|URUHQDGHPDVVRUVSULGVWLOORPUnGHQVRPLQWHYDULW
I|URUHQDGHWLGLJDUH
Måttligt negativa konsekvensergNDGHH[SRQHULQJVRFKVSULGQLQJVULVNHUI|UI|URUHQLQJDUSnSODWVHQ
RFKLRPJLYQLQJHQJHQRPDWWPnWWOLJWI|URUHQDGHPDVVRUVSULGVWLOORPUnGHQVRPLQWHYDULWI|URUHQDG
WLGLJDUH
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV,QJDI|URUHQDGHPDVVRUVSULGVWLOORPUnGHQVRPLQWHYDULWI|URUHQDGHWLGLJDUH
Måttligt positiva konsekvenser0LQVNDGHH[SRQHULQJVRFKVSULGQLQJVULVNHUI|UI|URUHQLQJDUSnSODWVHQ
RFKLRPJLYQLQJHQJHQRPDWWPnWWOLJWI|URUHQDGHPDVVRUDYOlJVQDVIUnQMlUQYlJVSODQHRPUnGHW
Stora positiva konsekvenser6WDUNWPLQVNDGHH[SRQHULQJVRFKVSULGQLQJVULVNHUI|UI|URUHQLQJDUSn
SODWVHQRFKLRPJLYQLQJHQJHQRPDWWVWDUNWI|URUHQDGHPDVVRUDYOlJVQDVIUnQMlUQYlJVSODQHRPUnGHW
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Haltkriterier för farligt avfall har tagits fram
av Avfall Sverige, den svenska intresse- och
branschorganisationen inom avfallshantering
och återvinning. Dessa kriterier används som
bedömningsgrund för farligt avfall.
Generella riktvärden, KM och MKM
För markföroreningar har Naturvårdsverket
tagit fram generella riktvärden för två typer
av markanvändning, känslig markanvändning
(KM) och mindre känslig markanvändning
(MKM). De generella riktvärdena är anpassade för vanliga förhållanden vid förorenade
områden. Riktvärdena beaktar fyra typer av
VN\GGVREMHNWPlQQLVNRUVRPYLVWDVSnRPUndet, markmiljön på området, grundvatten och
\WYDWWHQVHWDEHOO'HJHQHUHOODULNWYlUdena kommer att användas som mätbara
åtgärdsmål på de områden där inte platsspeci¿NDULNWYlUGHQWDVIUDP
3ODWVVSHFL¿NDULNWYlUGHQ
Förutsättningarna i planområdet avviker inom
vissa delområden från det som antagits i den
generella riktvärdesmodellen, bland annat vad
gäller områdens storlek och exponering. Därför kommer Naturvårdsverkets riktvärdesmoGHOODWWDQYlQGDVI|UDWWWDIUDPSODWVVSHFL¿ND
riktvärden för dessa delområden.

0$5.$19b1'1,1*,1$7859c5'6
9(5.(76*(1(5(//$5,.79b5'(1
.lQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ .0 
.lQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ.0GlUPDUNNYDOLWHQ
LQWHEHJUlQVDUYDODYPDUNDQYlQGQLQJ$OOD
JUXSSHUDYPlQQLVNRU EDUQYX[QDlOGUH NDQ
YLVWDVSHUPDQHQWLQRPRPUnGHWXQGHUHQOLYVWLG
XWDQDWWULVNHUDSnYHUNDQ'HÀHVWDPDUNHNRV\VWHPVDPWJUXQGYDWWHQRFK\WYDWWHQVN\GGDV
0LQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ 0.0
0LQGUHNlQVOLJPDUNDQYlQGQLQJ0.0LQQHElU
DWWPDUNNYDOLWHWHQEHJUlQVDUYDODYPDUNDQYlQGQLQJWLOOH[HPSHOYLVNRQWRULQGXVWULHUHOOHUYlJDU
3HUVRQHUVRPDQWDVYDUDH[SRQHUDGHlUGHVRP
YLVWDVLRPUnGHWXQGHUVLQ\UNHVYHUNVDPPDWLG
VDPWEDUQRFKlOGUHVRPYLVWDVLRPUnGHWWLOOIlOOLJW
0DUNNYDOLWHWHQJHUI|UXWVlWWQLQJDUI|UPDUNIXQNWLRQHUVRPlUDYEHW\GHOVHYLGPLQGUHNlQVOLJ
PDUNDQYlQGQLQJWLOOH[HPSHONDQYHJHWDWLRQ
HWDEOHUDVRFKGMXUWLOOIlOOLJWYLVWDVLRPUnGHW
*UXQGYDWWHQSnHWWDYVWnQGDYFLUNDPHWHU
VDPW\WYDWWHQVN\GGDV
Källa: Naturvårdsverket 2009, Rapport 5976.

9LGXUJUlYQLQJDYVHGLPHQWNODVVL¿FHUDVGHVVD
utifrån föroreningshalter som jämförs med
Naturvårdsverkets generella riktvärden för
jord (KM och MKM).

*UXQGYDWWHQ
3ODWVVSHFL¿NDULNWYlUGHQNRPPHUYDUDXQGHUlag till mätbara åtgärdsmål.

6HGLPHQW
För sediment används bedömningsgrunder
som Naturvårdsverket tagit fram i två olika
rapporter, Bedömningsgrunder för miljökvaOLWHWVM|DURFKYDWWHQGUDJ UDSSRUW RFK
Bedömningsgrunder för miljökvalitet - kust
RFKKDY UDSSRUW 6NDODQI|UEHG|Pning av sedimentets tillstånd är indelad i fem
NODVVHU  ±0\FNHWOnJKDOWWLOO  ±0\FNHW
hög halt.

För grundvatten används följande bedömQLQJVJUXQGHU
•

Bedömningsgrunder för grundvatten
(Sveriges Geologiska Undersökning, SGU,
UDSSRUW 6NDODQI|UEHG|PQLQJ
av vattnets tillstånd är indelad i fem klasVHU  ±0\FNHWOnJKDOWWLOO  ±0\FNHW
hög halt.

•

Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (Svenska
Petroleum Institutet, SPI, Rekommendation). Vid bedömningen används riktvärden för exponeringsvägen miljörisker för
ytvatten.

Tabell 16.1 Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM)
och mindre känslig markanvändning (MKM), från Naturvårdsverkets rapport 5976



6N\GGVREMHNW

6N\GGVQLYn.0

6N\GGVQLYn0.0

0lQQLVNRUVRPYLVWDVSnRPUnGHW

+HOWLGVYLVWHOVH

'HOWLGVYLVWHOVH

0DUNPLOM|QSnRPUnGHW

6N\GGDYPDUNHQVHNRORJLVNDIXQNWLRQ

%HJUlQVDWVN\GGDYPDUNHQVHNRORJLVND
IXQNWLRQ

*UXQGYDWWHQ

*UXQGYDWWHQLQRPRFKLQWLOORPUnGHW
VN\GGDV

*UXQGYDWWHQPHWHUQHGVWU|PVRPUnGHW
VN\GGDV

<WYDWWHQ

6N\GGDY\WYDWWHQ6N\GGDY
YDWWHQOHYDQGHRUJDQLVPHU

6N\GGDY\WYDWWHQ6.\GGDYYDWWHQOHYDQGH
RUJDQLVPHU

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

•

Circular on target values and intervention values for soil remediation (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu, VROM). I bedömningen används klasserna Ingen påverkan
och Kraftig påverkan.

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
Västkustbanan passerar idag områden i norra
delen av Varberg där industriell verksamhet
har bedrivits under en lång tidsperiod. Miljötekniska markundersökningar har utförts
inom ramen för järnvägsplanen. Information
om föroreningssituationen har även hämtats från tidigare utförda undersökningar för
järnvägsutredningen samt från utredningar av
närliggande förorenade områden.
De föroreningar som beskrivs i texten förklaras i faktarutan nedan.
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 .DUDNWlUVRPUnGHQ
Med avseende på verksamheter och föroreningssituationen har en indelning i elva karakWlUVRPUnGHQXWI|UWVVH¿JXU

6SnURPUnGHWQRUURP*HWWHU|EURQ
2PUnGHWRPIDWWDUEH¿QWOLJWVSnUVDPWGHQ
östra delen av Lassabackadeponin som berörs
av planförslaget.
Grovt uppskattas avfallsmängderna i hela Lassabackadeponin till cirka 300 000 kubikmeter.
'HSRQLQVWDUWDGHRFKDYVOXWDGHV
men är inte sluttäckt. De undersökningar som
är genomförda visar på förekomst av depoQLPDVVRUQHUWLOOPHWHUVGMXSXQGHUPDUN
ytan inom de centrala delarna av deponin. I
de provgropar som grävts inom den del av
deponin som berörs av projektet påträffades,
i huvudsak jordmassor med inslag av betong,

)g525(1,1*$5,205c'(7
3RO\F\NOLVNDDURPDWLVNDNROYlWHQ 3$+ 
3$+HUlUHWWVDPOLQJVQDPQI|UHQPlQJGlPQHQEHVWnHQGHDYPLQVWWYnVDPPDQVDWWDDURPDWLVND
ULQJDU EHQVHQULQJDU 'HXSSNRPPHUIUlPVWYLGRIXOOVWlQGLJI|UEUlQQLQJDYRUJDQLVNWPDWHULDORFKLQJnU
LEODQGDQQDWWMlUDDVIDOWJXPPLSODVWIlUJRFKLQVHNWVJLIW3$+HUlUSDUWLNHOEXQGQDRO|VOLJDLYDWWHQ
RFKJHRNHPLVNWVWDELODYLONHWLQQHElUDWWGHlUVYnUQHGEU\WEDUDRFKDWWGHNDQVSULGDVOnQJWLPLOM|Q
LQQDQQHGEU\WQLQJVNHU(QVWRUGHODYI|URUHQLQJDUQDVRPVSULGVLOXIWHQKDPQDUVOXWOLJHQLYDWWHQPLOM|Q
GlUGHNDQXSSVDPODVLVHGLPHQWHQ3$+WHQGHUDUDWWDQULNDVLYl[WHURFKGMXU
/DERUDWRULHDQDO\VSnMRUGXWI|UVSnVW\FNHQ3$+HUVRPLQGHODVHIWHUPROHN\OYLNWLWUHJUXSSHU3$+
/3$+0RFK3$++GlU3$++KDUK|JVWIDUOLJKHW%nGH3$+0RFK3$++lUFDQFHURJHQD
3HWUROHXPlPQHQROMHNROYlWHQ
3HWUROHXPSURGXNWHUlUHWWVDPOLQJVQDPQI|USURGXNWHUVRPIUDPVWlOOVJHQRPUDI¿QHULQJDYUnROMD'H
EHVWnUDYDOLIDWLVNDRFKHOOHUDURPDWLVNDNROYlWHQ,DOLIDWHUQDELQGVNRODWRPHUQDWLOOYDUDQGUDLNHGMRUL
DURPDWHUQDELQGVNRODWRPHUQDVDPPDQLHQULQJ)|UPnJDQDWWELQGDWLOORUJDQLVNWPDWHULDO|NDUPHG
DQWDOHWNRODWRPHUPHGDQÀ\NWLJKHWRFKYDWWHQO|VOLJKHWPLQVNDU
$URPDWLVNDNROYlWHQlUJHQHUHOOWPHUYDWWHQO|VOLJDRFKKDUVlPUHI|UPnJDDWWELQGDWLOORUJDQLVNW
PDWHULDOlQDOLIDWLVNDNROYlWHQ%nGHDOLIDWLVNDRFKDURPDWLVNDNROYlWHQlUIHWWO|VOLJDYLONHWJ|UDWWGHOlWW
NDQXSSWDVDQULNDVRFKJHEHVWnHQGHVNDGRULIHWWULNYlYQDGVnVRPEHQPlUJRFKQHUYYlYQDG$URPDWLVNDNROYlWHQlUP\FNHWKlOVRIDUOLJDRFKNDQJHXSSKRYWLOOFDQFHURFKQHUYVNDGRU%7(;lUHQ
I|UNRUWQLQJI|UGHOlWWDUHDURPDWHUQDEHQVHQWROXHQHW\OEHQVHQRFK[\OHQHU
.ORUHUDGHO|VQLQJVPHGHO
.ORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOWLOOH[HPSHOWHWUDNORUHWHQ 3&( RFKWULNORUHWHQ 7&( KDUHQGHQVLWHWVRPlU
K|JUHlQYDWWHQRFKVMXQNHUGlUI|ULJUXQGYDWWQHWlUJHQHUHOOWOlWWÀ\NWLJDRFKVYnUO|VOLJDLYDWWHQ'HQ
OnJDYDWWHQO|VOLJKHWHQJ|UDWWlPQHQDYLGXWVOlSSDYVWRUDPlQJGHUNDQI|UHNRPPDLIULIDV.ORUHUDGH
O|VQLQJVPHGHOKDUJHQHUHOOWHQOnJIDVWOlJJQLQJVI|UPnJDWLOOMRUGSDUWLNODU,QDQGQLQJDYnQJRUlUGHQ
PHVWWUROLJDH[SRQHULQJVYlJHQI|UNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOPHQlYHQKXGNRQWDNWNDQYDUDHQYLNWLJ
XSSWDJVYlJ'HVVDlPQHQWDVXSSDYNURSSHQRFKPHWDEROLVHUDVWLOOPHUHOOHUPLQGUHWR[LVNDQHGEU\WQLQJVSURGXNWHU.ORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOlUGHOYLVIHWWO|VOLJDRFKDQVDPODVLIHWWYlYQDGHULNURSSHQ
+|JDKDOWHUNDQJHHIIHNWHUSnFHQWUDODQHUYV\VWHPHWLQDQGQLQJNDQRFNVnJHXSSKRYWLOOOXIWYlJVSUREOHP9LGOnQJWLGVH[SRQHULQJNDQNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOYDUDFDQFHUIUDPNDOODQGHRFKJHSnYHUNDQ
SnOHYHURFKQMXUDU
0HWDOOHU
,VPnNRQFHQWUDWLRQHUlUYLVVDPHWDOOHUQ|GYlQGLJDI|UPlQQLVNRUGMXURFKYl[WHUPHGDQI|UK|JDHOOHU
I|UOnJDKDOWHUNDQVNDGDROLNDELRORJLVNDSURFHVVHU*HQRPDWWLQJnLRUJDQLVNDI|UHQLQJDUNDQPHWDOOHU
EOLIHWWO|VOLJDRFKGlUPHGPHUELRWLOOJlQJOLJD0HWDOOHUYDUVGHQVLWHW|YHUVWLJHUJUDPSHUNXELNFHQWLPHWHUEHQlPQVWXQJPHWDOOHU0nQJDWXQJPHWDOOHUlUJLIWLJDHIWHUVRPGHKDUI|UPnJDQDWWNRQNXUUHUDXW
RFKVXEVWLWXHUD´Q\WWLJD´VSnUPHWDOOHUVRPLQJnULEODQGDQQDWHQ]\PHU$UVHQLNEO\NDGPLXPNYLFNVLOYHUlUH[HPSHOSnPHWDOOHUPHGK|JWLOOP\FNHWK|JIDUOLJKHW
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Indelning av karaktärsområden.
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skrot och annat rivningsavfall. En mindre
andel bestod av avfall liknande hushållsavfall.
Enligt uppgift ska även industriavfall, byggavfall, sjukhusavfall och slakteriavfall samt
avloppsslam ha deponerats i Lassabackadeponin när den var i drift.
I de jordprov som tagits i området understiger
metallhalter i jorden generellt Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM. I enstaka prov överstiger
petroleumämnen och PAH riktvärden för
MKM. Avfallsmassorna i deponin är heteroJHQDYLONHWLQQHElUDWWGHWlYHQNDQ¿QQDV
andra föroreningar i deponin än de som har
hittats i de undersökningar som är gjorda. I
porluftmätningar utförda år 2006 påträffades
inte några metangashalter i den östra delen av
Lassebackadeponin. Utförda provtagningar av
MRUGXQGHUGHEH¿QWOLJDVSnUHQYLVDULQWHSn
några halter av metaller som är högre än KM.
Då spåret är i drift har endast enstaka provtagningspunkter undersökts. Normalt förväntas
något högre föroreningshalter, mellan KM och
MKM, inom banvall/spårområden.
I grundvattenprover tagna inom deponin är
halterna av nickel och bly, förhöjda. Halterna
överstiger SGUs bedömningsgrunder för klass
4, hög halt. PAH har påträffats i grundvattnet
i mycket höga halter i deponins västra kant.
Halter av övriga organiska ämnen är generellt
låga. Undantag utgörs av bensen samt alifater
PHGNRONHGMHOlQJGGlUKDOWHUQD|YHUstiger SGUs bedömningsgrunder för klass 5
respektive SPBIs riktvärde för miljörisker i ytvatten. Klorerade lösningsmedel har påträffats
i halter över holländska riktvärden för ingen
påverkan, men visar inte på kraftig påverkan.
Sediment från diket parallellt med och ösWHURPEH¿QWOLJWVSnUYLVDUJHQHUHOOWSnOnJD
halter av metaller enligt Naturvårdsverkets
tillståndsklassning. Halten PAH är medelhög.
+DOWHQÀ\NWLJDNROYlWHQEHQVHQRFKWROXHQ
överstiger MKM, Naturvårdsverkets generella
riktvärden för jord. Sediment från dräneringsOHGQLQJHQYlVWHURPEH¿QWOLJWVSnULQQHKnOOHU
måttligt höga halter koppar och PAH enligt
Naturvårdsverkets tillståndsklassning och
bensen i halter över MKM. Sediment från Lassabackabäcken innehåller måttligt höga halter
av koppar och nickel, dock under KM. PAH
RFK3&%¿QQVLP\FNHWK|JDKDOWHUVRPlYHQ
är över KM. Alifatiska kolväten med kolkedjeOlQJG¿QQVLKDOWHU|YHU.0

9,9$%VRPUnGH
Varbergs kommunala avloppsreningsverk
är beläget mellan järnvägen i öst och Östra
Hamnvägen i väst. Ett industrispår löper från
stambanan mot hamnområdet i väster. I norr
avgränsas området av Getterövägen och i söder av Monarkbäcken. Monarkbäcken rinner
QRUUXWRFKÀ|GDUVDPPDQPHG/DVVDEDFNDbäcken. Sediment i Monarkbäcken innehåller
mycket höga halter koppar och nickel enligt
Naturvårdsverkets tillståndsklassning för sediment. Kopparhalten överstiger även riktvärden för KM. Zinkhalten klassas som måttligt
hög men överstiger riktvärden för MKM.
Halten PAH och PCB klassas som mycket höga
och överstiger riktvärden för KM. Alifatiska
NROYlWHQPHGNRONHGMHOlQJG¿QQVL
halter över MKM.
Marken inom reningsverket utgörs av fyllnadsmassor som överlagrar naturlig havsbotten. Fyllnadsmassorna består av grovt
material, grus, sten, sand uppblandat med
diverse metallskrot, tegel, betongrester och
lYHQELOYUDNKDUSnWUlIIDWV8QGHURFK
WDOHWDQYlQGHVRPUnGHWVRPGHSRQLI|U
bland annat hushållsavfall och slakteriavfall.
Tidigare utförda miljötekniska markundersökningar visar att det förekommer höga halter
av metaller och petroleumämnen i området,
ställvis över Avfall Sveriges haltgräns för farOLJWDYIDOO3XQNWHUQDGlUGHVVDSnWUlIIDWV¿QQV
LNYDUWHUHW*HWDNlUULK|MGPHGOlJHWGlU
industrispåret viker av mot hamnområdet, och
provtogs i samband med att Varbergs Energi
anlade fjärrvärmeledning för en ny panncentral. I östra delen av VIVABs område, närmast
EH¿QWOLJWVSnULQQHKnOOHUPDUNHQJHQHUHOOW
metallhalter som överstiger KM men är lägre
lQ0.0gYULJDlPQHQ¿QQVLOlJUHKDOWHU
Bly har påträffats i grundvattnet i en punkt
inom spårområde i den södra delen av området. Den uppmätta halten är högre än SGUs
bedömningsgrunder för klass 5, mycket hög
halt. Övriga ämnen förekommer främst i låga
halter.

9DOHQRPUnGHW
Inom Valenområdet har industriell verksamhet bedrivits främst i form av tillverkning av
ståltråd, spik och wirar. Marken inom fastigheterna är delvis utfylld med massor som
innehåller restprodukter från verksamheten,
bland annat slagg och aska innehållande hal-
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ter av tungmetaller, främst bly och zink. Vid
nu utförda undersökningar har zink påträffats
i halter över FA i en vall längs västra kanten
av området närmast järnvägen. Vallen ska
enligt uppgift innehålla schaktmassor från
exploatering av kvarteret Valen. I samband
med ledningsschakt för en fjärrvärmeledning
mellan kvarteret Valen och Getterövägen omhändertogs blyförorenade överskottsmassor i
halter över MKM.
Valendiket, beläget mellan kvarteret Valen
och järnvägen, innehåller sediment med höga
halter av koppar och zink. Halterna överstiJHUlYHQULNWYlUGHQI|U0.01LFNHO¿QQV
i måttligt höga halter. Bensenhalten överstiger riktvärdet för MKM för jord. Tidigare
undersökningar inom kvarteret Valen visar
på ställvis förhöjda halter av bly och zink i
grundvattnet framförallt i den norra delen av
området. Grundvattnet närmast järnvägen
visar generellt på låga halter.

2OMHGHSnRFKFLVWHUQHU
I området som begränsas av Monarkbäcken,
järnvägen, hamnspåret och Östra Hamnvägen har det funnits en oljedepå med cisterner
som idag är rivna. I cisternerna förvarades
eldningsoljor, diesel och kreosot. Området är
XWI\OOW'HW¿QQVXSSJLIWHURPDWWFLVWHUQHUQD
kan ha byggts på en gammal deponi. I områGHW¿QQVQnJUDROMHFLVWHUQHUNYDU2PUnGHWlU
delvis efterbehandlat efter att förhöjda halter
av petroleumämnen påvisats i marken. Sannolikt förekommer det fortfarande förhöjda
halter av främst petroleumämnen i marken
inom området. I ytjorden intill hamnspåret
¿QQVDUVHQLNLKDOWHU|YHU0.0$UVHQLNKDU
även påvisats i grundvattnet i mycket höga
halter enligt SGUs bedömningsgrunder.

0RQDUNVIDEULNRFK+HXUOLQV/DFNHULQJ
0RQDUNVF\NHOIDEULNDQODGHVRFKYHUNsamheten har bland annat inneburit avfettning och rostskyddsbehandling i kadmium- eller kopparbad, förnickling, förkromning och
förzinkning. Tidigare släpptes processavloppsvattnet ut till Monarkbäcken.
Heurlins Lackering har bedrivit metallytbehandlingsverksamhet som genererat avfall i
form av metallhydroxidslam och färgrester.
Det har även förekommit processer som inneburit användning av klorerade lösningsmedel.
Vid undersökningar av grundvattnet i området
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har höga halter av klorerade lösningsmedel påvisats i jordlagren, framför allt inom
verksamhetsområdet för Heurlins Lackering.
Medelhalter av nedbrytningsprodukterna
WUDQVRFKFLVGLNORUHWHQVDPWYLQ\Oklorid är högre än holländska riktvärden för
kraftig påverkan. Medelhalterna av trikloreten,
som utgör moderprodukten, visar sammantaget på tydlig men ej kraftig påverkan. Dock är
enskilda punkter kraftigt påverkade av trikloUHWHQbYHQQLFNHORFKEHQVHQKDUSnYLVDWVL
mycket höga halter i jordgrundvattnet inom
området.

1HGVWU|PV.YDUWHUHW5HQHQ
,QRPIDVWLJKHW5HQHQKDUGHWIUnQ
IUDPWLOOEHGULYLWV¿QPHNDQLVNLQGXVWUL
med ytbehandling, där rengöring har skett
med bland annat det klorerade lösningsmedlet
trikloreten (även benämnt trikloretylen). Användningen av klorerade lösningsmedel uppK|UGHWUROLJHQLE|UMDQDYWDOHWPHQGHQ
damm där trikloretenhaltigt slam förvarades
tömdes inte förrän 2005. Marken, jordgrundvattnet, berggrundvattnet och dagvattensystePHQNULQJ5HQHQlUNUDIWLJWI|URUHQDGHDY
klorerade lösningsmedel. Klorerade lösningsmedel har även påträffats i grundvattnet på
stora djup i bergvärmebrunnar som ligger
ÀHUDKXQGUDPHWHUIUnQIDVWLJKHWHQ5HQHQ
Halterna av klorerade lösningsmedel i det
ytliga jordgrundvattnet ner mot järnvägsområdet är svagt förhöjda. Medelhalter av
FLVGLNORUHWHQRFKYLQ\ONORULGYLVDUSn
kraftig påverkan enligt holländska riktvärden.
Halter av trikloreten är lägre än de halter som
klassas som ingen påverkan enligt holländska
riktvärden. I berggrundvattnet är halterna av
klorerade kolväten högre än de holländska
riktvärdena för kraftig påverkan i hälften av
de provtagna punkterna.
Sammantaget bedöms halterna klorerade lösningsmedel i det ytliga jordgrundvattnet inom
området vara förhöjda även nära järnvägen.
Halterna i det djupare liggande jordgrundvattnet närmast berget är mycket högre liksom
KDOWHUQDLEHUJJUXQGYDWWQHWSn|YHUPHters djup i berget.
Medelhalter av samtliga analyserade metaller
i jordgrundvatten inom området utgör måttOLJDKDOWHUHQOLJW6*8VEHG|PQLQJVJUXQGHU
Maxhalter av arsenik, bly och nickel motsvarar
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dock klass 5, mycket höga halter. Medelhalten
bensen i jordgrundvattnet är högre än klass 5,
mycket hög halt. I berggrundvattnet är halter
av övriga förorenande ämnen generellt låga.

6SnURPUnGHWLPDUNSODQV|GHURP
*HWWHU|EURQ
Området ligger mellan VIVABs område och
Valenområdet. Med hänsyn till resultat av proYHUWDJQDQlUDEH¿QWOLJWVSnUEHG|PVI\OOQDGVPDWHULDOHWXQGHUGHQEH¿QWOLJDEDQJnUGHQ
innehålla förhöjda halter av främst metalller, men även PAH, BTEX och oljekolväten.
Medelhalterna bedöms genomgående överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden
för KM men sammantaget vara lägre än MKM.
Ställvis kan dock halter vara högre. I diket
mellan spåren är halterna i sedimenten generellt låga. Bensenhalten överstiger riktvärden
för KM.

7UnJRFKEHWRQJWXQQHO
I området för betongtråget är medelhalterna
för metaller i jord generellt mellan KM och
MKM, med undantag för koppar i norra
delen. Ställvis kan dock halterna vara högre.
I två punkter har zink uppmätts i halter över
haltgränsen för FA. I en av punkterna är även
kopparhalten >FA. PAH H och arsenik är de
ämnen som förekommer mest frekvent i halter
högre än MKM. I grundvattnet har nickel
och bensen påträffats i mycket höga halter. I
JUXQGYDWWQHW¿QQVlYHQDUVHQLNRFKEO\LK|JD
KDOWHU,RPUnGHW¿QQVHQRPIDWWDQGHI|URUHning av klorerade lösningsmedel i jord- och
berggrundvattnet, se även Nedströms Kvarteret Renen, med halter som är högre än de
holländska riktvärdena för kraftig påverkan.
I området för betongtunneln är halter av metaller, PAH, BTEX och oljekolväten generellt
låga i jorden. Medelhalter är lägre eller mycket
lägre än de generella riktvärdena för MKM för
respektive ämne. Oljekolväten förekommer
mest frekvent i halter högre än MKM. I grundvattnet motsvarar medelhalten av kvicksilver,
NODVVP\FNHWK|JKDOW%HQVHQRFKEO\¿QQV
i medelhalter motsvarande klass 4, hög halt.
0HGHOKDOWHUDYFLVGLNORUHWHQYLVDUSn
kraftig påverkan enligt holländska riktvärden.
Medelhalter av övriga klorerade alifater indikerar påverkan, dock är medelhalterna lägre
än i trågdelen. Medelhalten av trikloreten
är lägre än den halt som klassas som kraftig
påverkan enligt holländska riktvärden.

Strax norr om stationshuset har höga halter
av klorerade lösningsmedel uppmätts i det
ytliga berggrundvattnet. Halten av trikloreten
RFKQHGEU\WQLQJVSURGXNWHQFLVGLNORUHWHQ
KDUYLGÀHUDPlWQLQJDUYDULW|YHUJUlQVHQI|U
kraftig påverkan. I närliggande provpunkter är
halterna betydligt lägre. I området för tråg och
betongtunnel är generellt halten av trikloreten låg i det djupare jordgrundvattnet/ytliga
berggrundvattnet, medan nedbrytningsprodukterna dominerar. Detta antyder att denna
förorening som innehåller en stor andel ickenedbruten produkt kan ha en annan källa än
föroreningarna vid kvarteret Renen. Påträffad
grundvattenförorening norr om stationshuset
bedöms ha en begränsad utbredning.
Halter av klorerade lösningsmedel i jorden
inom järnvägsområdet ligger generellt under
detektionsgränsen eller är låga. I de prov som
DQDO\VHUDWVI|UEHNlPSQLQJVPHGHOLEH¿QWOLJW
spår har inga ämnen påträffats i halter högre
än laboratoriets rapporteringsgräns för respektive ämne.

%HUJWXQQHO
Vid en tidigare undersökning inom kvarteret
Trädgården, belägen cirka 300 meter söder
om den norra bergtunnelmynningen, påträffades klorerade alifater. Föroreningskällan
bedömdes vara belägen sydost om undersökningsområdet. Enligt uppgifter från Varberg
kommun kan det ha funnits en kemtvätt
uppströms undersökningsområdet. Någon
mer uppgift om denna kemtvätt har inte hitWDWV)|UXWRPNHPWYlWWHQ¿QQVGHWLQWHQnJRQ
större industriell verksamhet som fungerat
som föroreningskälla inom området för bergtunneln.
Inom området för bergtunneln har viss provtagning skett, men i mindre omfattning än
längre norrut. Halter av metaller, BTEX, PAH
och oljekolväten är generellt låga. Samtliga
halter är lägre än MKM och medelhalterna är
lägre än KM.
Medelhalten av arsenik och bly i jordgrundvattnet överstiger klass 5, mycket hög halt
enligt SGUs bedömningsgrunder. I tidigare
utförda undersökningar har även PAH påträffats i mycket höga halter. I jordgrundvatten i
järnvägsparken har klorerade lösningsmedel
påträffats i halter som är högre än holländska
riktvärden för kraftig påverkan i en punkt. I
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berggrundvattnet har inga detekterbara halter
klorerade lösningsmedel påträffats.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW

)|UXWRPNHPWYlWWHQ¿QQVGHWLQWHQnJRQVW|Ure industriell verksamhet som fungerat som
föroreningskälla inom detta område. Detta
tillsammans med att spridningsriktningen av
klorerade lösningsmedel i bergrundvattnet
från kvarteret Renen inte bedöms vara riktad
mot bergtunneln, bedöms risken för föroreningar i berggrundvattnet längs bergtunneln
generellt som liten.

 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU

6SnURPUnGHWV|GHURPWXQQHOQ
I den planerade sträckningen, söder om
EHUJWXQQHOQ¿QQVMRUGEUXNVPDUN,QJHQWLQJ
tyder på förekomst av föroreningar i jord eller
grundvatten. Analyserade jordprov visar generellt på halter under KM.

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV

Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
Skyddsåtgärder för förorenad jord ska genomföras för att förhindra spridning av
föroreningar till exempel genom damning och
transporter. Dammbindande åtgärder utförs
vid behov. Logistiken planeras så att transporter genom förorenad jord minimeras. Det
VND¿QQDVP|MOLJKHWHUDWWUHQJ|UDXWUXVWQLQJ
och fordon vid behov. Arbetsområdet hägnas
in för att förhindra att obehöriga kommer in
och oavsiktligt exponeras för föroreningarna.
För att minska risken för lukt och att avfallet
blåser iväg minimeras storleken på tillfälliga
upplag och öppna schaktgropar vid schaktning
i Lassabackadeponin.

Denna del av Västkustbanan anlades första
JnQJHQ8QGHUPLWWHQDYWDOHW
drogs sträckningen vid Apelviken längre bort
från havet. I samband med denna omdragning
byttes överbyggnaden ut, men det underliggande materialet är av äldre datum.

 .RQVHNYHQVHU

-RUGHQXQGHUGHEH¿QWOLJDVSnUHQV|GHURP
stationen som ska rivas är undersökta genom
enstaka stickprov. Resultaten från dessa provtagningar visar på halter av metaller, PAH och
petroleumämnen som ligger mellan de generella riktvärdena för KM och MKM med någon
enstaka halt över riktvärdet för MKM.

Byggskede
Under byggskedet kommer cirka 40 000 kubikmeter deponimassor, 30 000 kubikmeter
I\OOQLQJRFKNXELNPHWHUMRUGVFKDNWDV
ur för spår och anläggande av den nya godsbangården.

 .RQVHNYHQVHUDYQROODOWHUQD
WLYHW
I nollalternativet kommer dagens järnvägsanOlJJQLQJDWW¿QQVNYDUnU'HWLQQHElU
RFNVnDWWGHI|URUHQDGHMRUGPDVVRUVRP¿QQV
inom järnvägsområdet idag kommer att lämnas oförändrade.
Lassabackadeponin antas vara sluttäckt i
nollalternativet, vilket innebär en något minskad risk för exponering av föroreningar från
deponin.
Konsekvenserna bedöms sammantaget bli små
i nollalternativet.
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Nedan beskrivs konsekvenser som bedöms
som följd av föroreningar i marken, för respektive delområde för järnvägsanläggningen.

6SnURPUnGHWQRUURP*HWWHU|EURQ

$YGHSRQLPDVVRUQDXSSVNDWWDVFLUND
kubikmeter bestå av avfall i form av bland
annat hushållssopor och resterande är jordmassor med inslag av betong, skrot och annat
rivningsavfall. Avfallets fraktioner grovsepareras under samt efter urschaktning och
jordmassor och metallskrot skiljs från övrigt
avfall. Vid grävning och hantering av deponimassorna kan en obehaglig lukt uppstå, som
kan vara störande för personer som vistas i
omgivningen.
De jordbaserade deponimassorna tillsammans med fyllnadsmassorna, cirka 60 000
kubikmeter, innehåller generellt föroreningar
i halter mellan Naturvårdsverkets riktvärden
I|U.0RFK0.06WlOOYLV¿QQVI|URUHQLQJDUL
högre halter, över MKM, framför allt i depo-
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nimassorna i den södra delen. De naturligt
avsatta jordmassorna bedöms huvudsakligen
innehålla halter under riktvärden för KM.
Risken för negativa hälsoeffekter, vid en exponering i samband med schaktarbetet, bedöms
som liten för människor som vistas utanför
arbetsområdet.
Sammantaget bedöms effekter och konsekvenserna i byggskedet vara små till måttligt
negativa.
Driftskede
Totalt kommer cirka 30 000 kubikmeter måttligt förorenade fyllnadsmassor samt 40 000
kubikmeter deponimassor grävas bort inom
ett cirka 93 000 kvadratmeter stort område.
7RWDOWEHG|PVFLUNDSURFHQWDY/DVVDEDFNDdeponin att tas bort på grund av järnvägsutbyggnaden, istället för att enbart övertäckas
som i nollalternativet. Sluttäckningen av
övriga delar av Lassabackadeponin kan dessutom vara klar tidigare än i nollalternativet då
järnvägsprojektet genererar överskottsmassor
som kan användas som täckmassor.
Urschaktningen innebär att i driftskedet
kommer nuvarande exponerings- och spridningsrisker till följd av förorenade massor/deponimassor inom schaktområden att minska
jämfört med nollalternativet. I driftskedet
uppnås långsiktigt positiva effekter. Konsekvenserna av planförslaget bedöms därmed
som måttligt positiva.

6SnURPUnGHWLPDUNSODQV|GHURP
*HWWHU|EURQ
Byggskede
Inom denna sträcka kommer totalt cirka
20 000 kubikmeter massor ner till cirka 0,5
meter under markytan att schaktas för planerade anläggningsarbeten. Av dessa ytliga
fyllnadsmassor bedöms cirka 25 procent
utgöras av jord som är förorenad av metaller i
halter över de generella riktvärdena för MKM.
Ställvis kan även PAH och petroleumämnen
förekomma i halter över MKM. I närområdet
XWDQI|UEH¿QWOLJWVSnUKDUPHWDOOKDOWHUK|JUH
än haltkriterier för farligt avfall påträffats.
Risken för negativa hälsoeffekter, vid en exponering i samband med schaktarbetet, bedöms

som liten för människor som vistas utanför
arbetsområdet. Mängden kraftigt förorenade
schaktmassor är relativt begränsad, effekten bedöms som liten och konsekvenserna i
byggskedet som måttligt negativa.
Driftskede
Totalt cirka 5 000 kubikmeter kraftigt förorenad jord kommer grävas ur inom ett cirka
NYDGUDWPHWHUVWRUWRPUnGHXQGHU
byggskedet. Denna urschaktning innebär att i
driftskedet kommer nuvarande exponeringsoch spridningsrisker till följd av förorenade
massor inom schaktområden att minska jämfört med nollalternativet, vilket ger en positiv
effekt. Planförslaget bedöms ge måttligt positiva konsekvenser under driftskedet.

7UnJRFKEHWRQJWXQQHO
Byggskede
Inom denna sträcka kommer totalt cirka
250 000 kubikmeter massor schaktas ur för
anläggning av trågkonstruktion och in- och utfart till servicetunneln. I norr är schaktdjupet i
MRUGODJUHQFLUNDPHWHUXQGHUEH¿QWOLJPDUNyta för att mot söder successivt öka till cirka
PHWHUYLGGHQV|GUDGHOHQDYEHWRQJWXQneln. Av dessa massor bedöms cirka 40 000
kubikmeter utgöras av jord som är förorenad
av främst metaller och PAH i halter som i
huvudsak ligger mellan de generella riktvärdena för KM och MKM. Ställvis, framför allt
inom den norra delen, förekommer halter över
riktvärdena för MKM. Längs trågdelen väster
om karaktärsområdet Nedströms Kvarteret
Renen och karaktärsområdet Monark fabrik
och Heurlins Lackering VH¿JXU NDQ
klorerade lösningsmedel förekomma i markens porgas. Viss obehaglig lukt kan uppstå
vid schaktningen.
Uppmätta föroreningshalter i massorna och
i porgasen i jordlagren är låga till måttligt
förhöjda. Risken för negativa hälsoeffekter,
vid en exponering i samband med schaktarbetet, bedöms som liten för människor som
vistas utanför arbetsområdet. Då stora mängder förorenade massor kommer att hanteras
vid anläggandet av tråget och servicetunneln
bedöms åtgärderna sammantaget medför
måttligt till stora negativa effekter och konsekvenser i byggskedet.
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Driftskede
Totalt cirka 40 000 kubikmeter måttligt förorenad jord kommer grävas ur inom ett cirka
47 000 kvadratmeter stort område under
byggskedet. Denna urschaktning innebär att i
driftskedet kommer nuvarande exponeringsoch spridningsrisker till följd av förorenade
massor inom schaktområden att minska
jämfört med nollalternativet. Planförslaget
innebär måttligt till stora positiva effekter och
konsekvenser.

6SnURPUnGHWV|GHURPWXQQHOQ
Byggskede
Söder om bergtunneln kommer en ny järnväg, vägbroar med mera att anläggas inom ett
område som idag främst utgörs av ett jordbrukslandskap. Risken för markföroreningar
inom detta område bedöms som mycket liten.
Exponeringsrisker och risker för negativa
hälsoeffekter vid schaktarbetena bedöms
generellt som små inom hela området. Sammantaget bedöms planförslaget därför ge små
eller inga negativa effekter och konsekvenser i
byggskedet.
Driftskede
Eftersom risken för markföroreningar är liten
bedöms planförslaget orsaka inga eller små
positiva effekter och konsekvenser i driftskedet.

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV
Byggskede
I planförslaget ingår rivning av en del av be¿QWOLJWVSnU,QRPGHWWDRPUnGHKDUPHWDOOHU
PAH och petroleumämnen påvisats i jorden

under/intill spåren i halter som ligger mellan
de generella riktvärdena för KM och MKM
med någon enstaka halt över MKM-riktvärdet.
I samband med att spåren rivs kommer även
banvallsmaterial avlägsnas. Exponeringsrisker och risker för negativa hälsoeffekter för
omgivningen i samband med rivningsarbetena bedöms som små. Sammantaget bedöms
ULYQLQJHQDYEH¿QWOLJWVSnUJHVPnHOOHULQJD
negativa effekter och konsekvenser.
Driftskede
Borttagning av måttligt förorenat jordmaterial
intill och under spåret innebär att nuvarande
exponerings- och spridningsrisker inom
aktuell spårsträckning minskar i planförslaget.
Detta bedöms medföra små till måttliga positiva effekter och konsekvenser i driftskedet.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
±)|URUHQDGPDUN
Under byggskedet kommer stora mängder
deponimassor och förorenad mark att grävas
ur. Flertalet uppmätta halter ligger mellan
de generella riktvärdena för KM och MKM,
men längs sträckan från Lassabackadeponin
till den norra delen av tråget förekommer
halter över MKM och ställvis även halter över
haltkriterier för farligt avfall. Sammantaget
bedöms konsekvenserna som måttligt negativa under byggskedet.
I driftskedet har stora mängder deponimassor
och förorenad mark tagits bort. Detta medför
en förbättring jämfört med nollalternativet
och konsekvenserna bedöms som måttligt
positiva.

Tabell 16.2 Bedömda konsekvenser av förorenad mark i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

1RUURP*HWWHU|EURQ

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

6|GHURP*HWWHU|EURQPDUNSODQ

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

7UnJRFKEHWRQJWXQQHO

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6SnURPUnGHV|GHURPWXQQHO
%UHDUHG

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPULYV

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
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 <WYDWWHQ
<WYDWWHQlUGHWYDWWHQVRPlUV\QOLJWSnMRUGHQV\WDLVM|DUYDWWHQGUDJRFKKDY'HWKlU
NDSLWOHWEHKDQGODU\WYDWWHQVRPHQQDWXUUHVXUVRFKWDUlYHQXSSI|URUHQLQJDUL\WYDWWQHW
)|U\WYDWWHQVRPElUDUHDYHNRORJLVNDYlUGHQVHNDSLWHONaturmiljö

 %HG|PQLQJVJUXQGHU

VATTENFÖREKOMSTER
(QYDWWHQI|UHNRPVWlUGHQPLQVWDHQKHWHQI|U
EHVNULYQLQJRFKEHG|PQLQJDYYDWWHQRFKNDQ
EHVWnDYKHODHOOHUGHODUDYHQVM|YDWWHQGUDJ
NXVWYDWWHQHOOHUJUXQGYDWWHQ'HWLQQHElUDWW
H[HPSHOYLVHWWYDWWHQGUDJNDQEHVWnDYÀHUD
YDWWHQI|UHNRPVWHU

Vid bedömning av effekter och konsekvenser
används bedömningsskalan som visas i faktarutan längst ned på denna sida.

 /DJVWLIWQLQJ
0LOM|EDONHQ
Hanteringen av utsläpp regleras framför allt
i miljöbalken kapitel 2 (allmänna hänsynsreglerna) och i miljöbalken kapitel 9 (miljöfarlig verksamhet). Vad det gäller utsläpp
av avloppsvatten ställer hänsynsreglerna
krav på att verksamhetsutövaren ska skaffa
sig tillräcklig kunskap om föroreningsnivån i utsläppen samt vidta åtgärder för att
förhindra störningar i samband med utsläppet
till recipienten. Enligt miljöbalken kapitel 9
§ 7 gäller det för alla typer av avloppsvatten
att det ska ledas bort, renas eller tas om hand
på annat sätt så att olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppkommer.

0LOM|NYDOLWHWVQRUPHU
(8VUDPGLUHNWLYI|UYDWWHQLQI|UGHVL
svensk lagstiftning 2004 och omfattar både
ytvatten och grundvatten. Det övergripande
målet är ”att uppnå god vattenstatus, så
att en långsiktigt hållbar vattenkvalitet och
vattenanvändning tryggas”. I det svenska
vattenförvaltningsarbetet ingår bland annat
att beskriva och kartlägga så kallade vattenförekomster, fastställa förekomsternas miljökvalitetsnormer och ta fram åtgärdsprogram

för att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN).
Miljökvalitetsnormer för ytvatten uttrycks
genom ekologisk status eller potential och
NHPLVNVWDWXV0LOM|NYDOLWHWVQRUPHU¿QQV
för 45 prioriterade ämnen och används vid
bedömning av kemisk status. Ekologisk status
EHG|PVXWLIUnQHWWÀHUWDOELRORJLVNDRFK
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer.
Alla vattenförekomster ska uppnå minst god
yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk
potential senast vid en viss tidpunkt. Därut|YHUNDQGHW¿QQDVVlUVNLOGDNUDYLYLVVDW\SHU
av skyddade områden. Under vissa förutsättQLQJDU¿QQVGHWXWU\PPHI|UXQGDQWDJIUnQ
de grundläggande kraven, om det krävs längre
tid för att uppnå god status eller god potential
eller om det över huvud taget inte går att nå
dit.

gYULJDEHG|PQLQJVJUXQGHU
För de kemiska ämnen där MKN saknas anYlQGVDQGUDEHG|PQLQJVJUXQGHUGHVVDlU
•

Gränsvärden (GV) enligt Naturvårdsverkets rapport 5799 gällande förslag till

%('g01,1*66.$/$<79$77(1
Stora negativa konsekvenser8SSVWnUQlUSnYHUNDQSn\WYDWWHQLQQHElUHQNUDIWLJI|UVlPULQJDY
\WYDWWHQNYDOLWHWHQVDPWI|UYDWWHQI|UHNRPVWHUlYHQHQQHJDWLYSnYHUNDQSnNHPLVNHOOHUHNRORJLVN
\WYDWWHQVWDWXV|YHUHWWOnQJWWLGVSHUVSHNWLY
Måttligt negativa konsekvenser8SSVWnUQlUSnYHUNDQSn\WYDWWHQLQQHElUHQWLOOIlOOLJI|UVlPULQJDY
\WYDWWHQNYDOLWHWHQVDPWI|UYDWWHQI|UHNRPVWHUDWWGHVVDEHG|PVNXQQDnWHUInXUVSUXQJOLJNHPLVNHOOHU
HNRORJLVN\WYDWWHQVWDWXVHIWHUVW|UQLQJ
6PnLQJDNRQVHNYHQVHU8SSVWnUQlUSnYHUNDQSn\WYDWWHQNHPLQlUDYPLQGUHHOOHULQJHQEHW\GHOVH
.DQYDUDEnGHDYSRVLWLYRFKQHJDWLYNDUDNWlU
Måttligt positiva konsekvenser 8SSVWnUQlULQJUHSSHWJHUHQYLVVSRVLWLYHIIHNWSn\WYDWWHQNYDOLWHWHQ
VDPWI|UYDWWHQI|UHNRPVWHUDWWGHWWDIUlPMDUGHQNHPLVNDHOOHUHNRORJLVND\WYDWWHQVWDWXVHQ
Stora positiva konsekvenser 8SSVWnUQlULQJUHSSHWJHUHQEHW\GDQGHSRVLWLYHIIHNWSn\WYDWWHQNYDOLWHWHQVDPWI|UYDWWHQI|UHNRPVWHUDWWGHWWDIUlPMDUGHQNHPLVNDHOOHUHNRORJLVND\WYDWWHQVWDWXVHQ|YHUHWW
OnQJWWLGVSHUVSHNWLY
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förutsättningar för biologisk mångfald
eller användning av mark och vatten

gränsvärden för särskilda förorenande
ämnen
•

Bedömningsgrunder för miljökvalitet i
VM|DURFKYDWWHQGUDJ¿QQVL1DWXUYnUGVYHUNHWVUDSSRUWVDPWPRWVYDUDQGH
I|UNXVWRFKKDYLUDSSRUW

I rapporterna listas maximala koncentrationer
av substanser som kan tillåtas i vatten utan att
oacceptabelt stor skada sker.

 )|UXWVlWWQLQJDUI|U\WYDWWHQ
1DWLRQHOODRFKUHJLRQDODPLOM|PnO

•

Levande sjöar och vattendrag - Sjöar och
vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras.

•

Hav i balans samt levande kust och
skärgård - Kust- och skärgårdsområden
ska ha en hög grad av biologisk mångfald
och dess natur- och rekreationsområden
ska bevaras.

•

Ett rikt växt- och djurliv - Den biologiska
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas.

•

Myllrande våtmarker - Våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet ska bibehållas.

De miljökvalitetsmål som berör utsläpp till
PDUNRFKYDWWHQLGHWWDSURMHNWlU
•

•

Giftfri miljö - En miljö fri från gifter och
metaller som kan hota människors hälsa
och eller den biologiska mångfalden.
Ingen övergödning - Halterna av gödande
ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa,

9$77(12&+9$77(1.9$/,7(7
2OLNDW\SHUDYYDWWHQXSSVWnULEnGHE\JJRFKGULIWVNHGHW
'DJYDWWHQ
7LOOIlOOLJWI|UHNRPPDQGHDYULQQDQGHYDWWHQSnPDUN\WDQHOOHUSnHQNRQVWUXNWLRQWLOOH[HPSHOUHJQYDWWHQ
HOOHUVPlOWYDWWHQ'DJYDWWHQVRPDYOHGVLQRPGHWDOMSODQHODJWRPUnGHGH¿QLHUDVVRPDYORSSVYDWWHQRFK
lUGlUPHGPLOM|IDUOLJYHUNVDPKHWHQOLJWPLOM|EDONHQ
/DNYDWWHQ
9DWWHQVRPYDULWLNRQWDNWPHGGHSRQHUDWPDWHULDORFKVRPKnOOVNYDUHOOHUSDVVHUDUJHQRPHQGHSRQL
RFKGlUPHGNDQI|UDPHGVLJI|URUHQLQJDUIUnQGHSRQLQ
6OlFNYDWWHQ
9LGVOlFNQLQJDYHYHQWXHOOEUDQGXSSVWnUVOlFNYDWWHQ)|URUHQLQJVLQQHKnOOHWEHURUSnYDGVRPEUXQQLW
RFKYDGVRPDQYlQGVI|UDWWVOlFNDEUDQGHQ
%\JJDYORSSVYDWWHQHOOHUOlQVYDWWHQ
'HQEODQGQLQJDYYDWWHQVRPKDPQDULVFKDNWHUQDXQGHUE\JJHWVJnQJRFKVRPPnVWHSXPSDVERUW
RFKHOOHUUHQDV/lQVYDWWHQlUVnOHGHVHQEODQGQLQJDYYDWWHQVRPUHJQDUQHULVFKDNWHUQDLQOlFNDQGH
JUXQGYDWWHQYDWWHQVRPE\JJSURFHVVHULVFKDNWHUQDJHUXSSKRYWLOORFKYDWWHQYlWVNDVRPNDQKDPQDL
VFKDNWHUQDWLOOI|OMGDYHYHQWXHOODRO\FNRU*UXQGYDWWHQVRPOlFNHULQKDUHQNYDOLWHWVRPVSHJODUGHQ
PDUNPLOM|GlUGHWUXQQLW
5HJQYDWWHQDQWDVPHVWIXQJHUDVRPXWVSlGQLQJ LGHQPnQJUXQGYDWWQHWLQQHKnOOHUI|URUHQLQJDU PHQ
NRPPHUYLGNUDIWLJDUHJQI|UDPHGVLJJUXPODQGHSDUWLNODUIUnQVFKDNWHUQDWLOOI|OMGDYHURVLRQXSSVODPQLQJ)|URUHQLQJDUVRPSnWUlIIDWVLODNYDWWHQRFKJUXQGYDWWHQNRPPHUDWWSnYHUNDE\JJDYORSSVYDWWQHWV
NYDOLWHW
,VDPEDQGPHGEHUJWXQQHODUEHWHQVnVRPERUUQLQJI|ULQMHNWHULQJRFKVSUlQJQLQJRFKHOOHUYDWWHQIUnQ
JMXWQLQJDYEHWRQJNRQVWUXNWLRQHULMRUGVFKDNWXSSNRPPHUI|URUHQDWSURFHVVYDWWHQVRPRFNVnUlNQDV
VRPHWWE\JJDYORSSVYDWWHQ6SROYDWWHQXSSVWnUYLGVSROQLQJDYXWVSUlQJGDEHUJVPDVVRU2GHWRQHUDW
VSUlQJPHGHORFKVSLOODYVSUlQJPHGHONDQRUVDNDK|JDNYlYHKDOWHURFKFHPHQWEDVHUDGHLQMHNWHULQJVPHGHONDQRUVDNDK|JDS+YlUGHQLRUHQDWSURFHVVYDWWHQ%HUJWXQQHOYDWWQHWNDQlYHQLQQHKnOODK|JD
KDOWHUJUXPODQGHSDUWLNODU
)|URUHQDWYDWWHQVRPXSSVWnUSnWLOOIlOOLJDXSSODJV\WRUVDPWHWDEOHULQJVRFKPDWHULDO\WRUEHG|PVRFNVn
VRPHWWE\JJDYORSSVYDWWHQRFKNDQLQQHKnOODJUXPODQGHSDUWLNODURFKNYlYH
)|URUHQDWJUXQGYDWWHQ
*UXQGYDWWHQI|URUHQDWPHGNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOVRPSXPSDVXSSI|UDWWI|UKLQGUDLQOlFNDJHWLOO
VFKDNWHU
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Figur 17.1 Vattendrag, diken och dikningsföretag (kan vara både öppet dike och kulvert) som korsar järnvägen och de
kustvattenförekomster som de mynnar i.
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 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
'HQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQSDVVHUDU+LPOHnQ
Lassabackabäcken, Monarkbäcken och
Vrångabäcken, varav de tre senare även korsas
av planförslaget. Den planerade nya järnvägssträckningen passerar även Brearedsbäcken
VRPlUELÀ|GHWLOO9UnQJDElFNHQ%UHDUHGVbäcken samt Vrångabäcken ingår i Brearedsmossens respektive Träslövs dikningsföretag. I höjd med den nya järnvägen löper
den sydöstra grenen av Brearedsmossens
dikningsföretag som ett öppet dike längs gångRFKF\NHOYlJHQYLGgVWHUOHGHQ,QRUU¿QQVWUH
dagvattendiken, varav ett mynnar i Himleån
och två i Getteröviken.
Den nya järnvägssträckningen korsar Vare
dikningsföretag i sydöst vilket mynnar i
Nygårdsbäcken, som i sin tur mynnar i viken
vid Träslövsläge.
’Vattendragens, dikenas samt dikningsföretaJHQVVWUlFNQLQJLI|UKnOODQGHWLOOGHQEH¿QWOLJD
MlUQYlJHQRFKSODQI|UVODJHWIUDPJnUDY¿JXU

Inget av de fyra vattendragen som korsas av
planförslaget utgör en vattenförekomst inom
Vattenförvaltningsförordningen, och har
därmed heller inte några fastställda miljökvalitetsnormer. Däremot rinner samtliga vattendrag och berörda dagvattendiken ut i vattenförekomster som ingår i Vattenförvaltningen.
+LPOHnQ 6( VRPlUVOXWOLJ
recipient för dagvattendiket i norra delen av
planförslaget, är klassad med måttlig ekologisk status och god kemisk status exklusive
kvicksilver. Miljökvalitetsnormen är att den
VNDXSSQnJRGHNRORJLVNVWDWXVWLOOVDPW
god kemisk status.
Monarkbäcken och Lassabackabäcken mynnar
L*HWWHU|YLNHQ 6( 'HQKDU
måttlig ekologisk status, däremot har kemisk
status ej klassats. Miljökvalitetsnormen är att
den ska uppnå god ekologisk status till 2027
samt god kemisk status. Getteröviken mynnar
i sin tur i havsviken Farehammarsviken som
ligger inom Balgöarkipelagen (SE570900 'HQKDUPnWWOLJHNRORJLVNVWDWXV
men ej fastställd kemisk status. MiljökvaliWHWVQRUPHQlUJRGHNRORJLVNVWDWXVWLOOnU
samt god kemisk status.
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Balgöarkipelagen gränsar till Norra mellersta
+DOODQGVNXVWYDWWHQ 6( 
Denna kustvattenförekomst sträcker sig från
Glommen i Falkenbergs kommun upp till Åsa
i Kungsbacka kommun och omfattar en yta
om cirka 302 kvadratkilometer. Vrångabäcken,
VDPWGHVVELÀ|GH%UHDUHGVElFNHQP\QQDU
i Apelviken som också ligger inom Norra
mellersta Hallands kustvatten. Nygårdsbäcken,
som tar emot vatten från Vare dikningsföretag,
P\QQDURFNVnLNXVWYDWWHQI|UHNRPVWHQbYHQ
Varbergs hamnbassäng ligger inom denna
vattenförekomst. År 2009 klassades vattenförekomsten med måttlig ekologisk status
och god kemisk status exklusive kvicksilver.
Fastställd miljökvalitetsnorm är att den ska
XSSQnJRGHNRORJLVNVWDWXVVHQDVWnURFK
JRGNHPLVNVWDWXV

 'HORPUnGHQ
Nedan beskrivs nuvarande förhållanden med
avseende på vattenkvalitet och föroreningar
för det ytvatten som berörs. Förutom ovan
nämnda vattendrag beskrivs även dagvatten. I
de delområden där sediment eller grundvatten
riskerar att påverka byggavloppsvattnets
kvalitet eller förorena ytvatten ges här en kort
beskrivning av sediment- respektive grundvatWHQNYDOLWHW,NDSLWHOFörorenad mark ges
dock en mer komplett beskrivning av dessa
parametrar utifrån bedömningsgrunder. En
mer detaljerad beskrivning av respektive
vattendrag och deras naturvärden ges i kapitel
9 Naturmiljö. Områdesindelningen framgår av
¿JXU

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV
Området avser den del av järnvägen som rivs
efter utbyggnad av Västkustbanan. Det enda
ytvattnet som berörs är Vrångabäcken som
korsar järnvägen strax öster om Apelviken.
Vrångabäcken beskrivs mer i delområdet
Söder om bergtunneln.

1RUURP*HWWHU|EURQ
,QRPGHWWDGHORPUnGH¿QQVWUHPLQGUHGLNHQ
varav ett mynnar i Himleån och två i GetteröYLNHQ'LNHQDDYOHGHUGDJYDWWHQIUnQEH¿QWOLJ
järnväg samt avvattnar omgivande marskland.
Ett av dikena är även recipient för dagvatten
från norra Barnabro. Referensprovtagning har
inom projektet hittills utförts vid ett tillfälle i
det mittersta dagvattendiket. Provtagningen
visade på tydlig saltvattenpåverkan med
hög konduktivitet. Vattnet var dessutom vid
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tillfället grumligt och uppvisade höga kvävehalter utifrån Naturvårdsverkets bedömningsJUXQGHU UDSSRUW 0HWDOOKDOWHU|YHU
gällande riktvärden uppmättes för koppar
och zink. Inga förhöjda värden av organiska
föroreningar har uppmätts i ytvattnet. Ingen
tidigare vattenprovtagning är känd i dikena.
I höjd med Lassabackadeponin berör planförslaget Lassabackabäcken, vilken mynnar i
Monarkbäcken cirka 200 meter uppströms
mynningen i Getteröviken. Dikena och Lassabackabäcken påverkar därigenom vattenkvaliteten i Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat, som är mycket känsligt för
föroreningsutsläpp.
Lassabackabäcken är kraftigt påverkad av
mänsklig aktivitet och uppvisar morfologiska
förändringar som rätning, samt påverkan
från föroreningar och syrefria bottnar. Stora
delar av tillrinningen sker från dagvattensystemet i de bebyggda områdena i Barnabro och
Brunnsberg, samt Valendiket vid högre vattenstånd. Bäcken belastas även av lakvatten från
Lassabackadeponin, vilket uppskattningsvis
uppgår till cirka 2 l/s. Lakvattnet innehåller
höga halter näringsämnen och grundvattnet i
området påvisar tydlig påverkan av lakvatten
såväl som havsvatten med förhöjda salt-,
kalium- samt ammoniumhalter. De föroreningar som påvisats i lakvatten är metaller,
petroleumämnen och PAH. Endast låga
halter klorerade lösningsmedel har påvisats
i grundvattnet. Vid referensprovtagning har
inga förhöjda värden av klorerade lösningsmedel uppmätts i Lassabackabäcken. Det bör
påpekas att deponin är heterogen och lokalt
kan högre halter av föroreningar förekomma
som inte idag är känt.
Inom Lassabackabäckens avrinningsområde
har det under många år bedrivits industriell
verksamhet. Det är troligt att bäcken är utsatt
för miljöfarliga utsläpp eftersom återkomPDQGHSUREOHPPHG¿VNG|GKDUUDSSRUWHrats. På grund av detta har en del undersökningar redan utförts och andra är planerade.
VIVAB har under året påbörjat kontinuerliga
mätningar av kemiska ämnen i Lassabackabäcken, exempelvis syre och grumlighet,
för att kunna observera plötsliga förändringar i ytvattenkvaliteten. Provtagningen
sker nedströms punkten där bäcken rinner
samman med Monarkbäcken.
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Tidigare provtagning samt provtagning utförd
inom projektet visar på att alkaliniteten i
Lassabackabäcken är något låg och vattnet
relativt grumligt. Bäcken är påverkad av
näringsämnen såsom kväve (mycket högt) och
fosfor (måttligt), enligt Naturvårdsverkets
WLOOVWnQGVNODVVQLQJ UDSSRUW $PPRQLumhalterna nedströms järnvägen samt där
bäcken rinner ut i Monarkbäcken ligger över
ULNWYlUGHWI|UQlUOD[¿VNDUQDXSSYLVDUHIIHNWHU
Metallhalterna varierar mellan provtagningstillfällen. Vid det referensprovtagningstillfälle
som utförts uppmättes metallhalter över
gällande riktvärden för bly, koppar och zink.
Inga förhöjda värden av organiska föroreningar har uppmätts i ytvattnet.
Provtagning i Lassabackabäckens sediment,
utförd inom projektet, visar på måttligt till
höga halter av metallerna koppar, nickel och
zink, samt mycket höga halter PAH och PCB. I
VHGLPHQWHQnWHU¿QQVlYHQSHWUROHXPlPQHQ

6|GHURP*HWWHU|EURQWLOOVWDWLRQVRPUnGHW
I höjd med det planerade läget för tråget
berör planförslaget de övre delarna av
Monarkbäcken. Monarkbäcken kommer
även påverkas längre norrut vid ombyggnad
av Getteröbron. Monarkbäcken mynnar i
Getteröns fågelreservat.
Inom Monarkbäckens avrinningsområde har
det, precis som för Lassabackabäcken, under
många år bedrivits industriell verksamhet.
Bäcken rinner genom ett område där avfall
deponerats vilket innebär att ytvattnet har
lakvattenkaraktär och innehåller förhöjda
halter av petroleumämnen och metaller.
Monarkbäcken är även recipient till det
kommunala avloppsreningsverket vilket
innebär att delar av Monarkbäcken är
påverkat av uppvärmt vatten från reningsverket. Den södra delen av bäcken är påverkad
av mänsklig aktivitet, både morfologiskt
samt på grund av utsläpp från industriell
verksamhet.
'nGHWYLGHWWÀHUWDOJnQJHUXSSNRPPLW
¿VNG|GLYDWWHQGUDJHWVnKDUHQGHOXQGHUV|Nningar redan utförts och andra är planerade.
Punktvisa undersökningar i Monarkbäcken,
med avseende på vattenkemi, har bland annat
utförts inom projektet.
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Sammanfattningsvis visar provtagningarna på
att alkaliniteten är något låg och att vattnet är
mycket grumligt. Det är påverkat av näringsämnen såsom kväve (mycket högt) där den
dominerande komponenten utgörs av kväve
i ammoniumform. Därtill innehåller vattnet
extremt höga halter fosfor, enligt NaturvårdsYHUNHWVWLOOVWnQGVNODVVQLQJ UDSSRUW 
Ytvattnet innehåller dessutom förhöjda halter
metaller över riktvärden för bly, koppar, nickel
och zink samt lösningsmedel. Inga förhöjda
halter av klorerade lösningsmedel uppmättes
i ytvattnet i Monarkbäcken vid referensprovtagning men provtagning i Valendiket har
visat på förhöjda halter av bland annat klorerade lösningsmedel. Diket avvattnas idag till
Monarkbäcken.
Föroreningar som påträffats i grundvattnet
längs järnvägen i detta område är klorerade
lösningsmedel, bensen, toluen, tungmetaller och PAH. Halterna av tungmetaller
är generellt låga till måttliga med enstaka
förhöjda värden. I en provpunkt uppmättes
exempelvis mycket höga halter av kvicksilver.
Klorerade lösningsmedel har påträffats i
måttliga till mycket höga halter i grundvattnet,
såväl i jord som i berg.
Provtagning i Monarkbäckens sediment,
utförd inom projektet, visar på måttligt till
mycket höga halter av metallerna koppar,
krom, nickel och zink, samt mycket höga
KDOWHU3$+,VHGLPHQWHQnWHU¿QQVlYHQ3&%
och höga halter av petroleumämnen. Generellt
är sedimenten i Monarkbäcken mer förorenade än i Lassabackabäcken.
Hamnbassängen i Varbergs hamn (hädanefter
benämnd hamnbassängen) har ett djup på
PHOODQPHWHUHQXSSVNDWWDGYRO\PSn
miljoner kubikmeter och en beräknad omsättningstid på mellan 2,5-7 dagar. Då stora delar
av hamnområdet består av hårdgjorda ytor
så tillförs bassängen stora delar av den ytliga
avrinningen. Tidigare utförd sedimentprovWDJQLQJ 0DULQH0RQLWRULQJ VWUD[
utanför infarten till hamnbassängen, visar
SnDWWGHW¿QQVPnWWOLJDKDOWHUDYRUJDQLVND
tennföroreningar (TBT) i sedimenten. En del
av hamnbassängen är en del av kommunens
stadsutvecklingsprojekt och är ett möjligt
område för extern användning av krossmaterial från bergtunneln (se även kapitel 6
Genomförande och byggmetoder 'HW¿QQV
ingen tidigare provtagning av ytvattenkemin
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i hamnbassängen. Referensprovtagning av
vattnet vid utsläppspunkten har utförts vid
HWWWLOOIlOOHLMXOL3URYWDJQLQJHQKDUYLVDW
på låga kvävehalter, vilket är att vänta under
sommarhalvåret då den biologiska aktiviteten
är hög. Uppmätta halter av metaller, petroleumämnen samt klorerade lösningsmedel var
låga.
Hamnbassängen ingår i Norra mellersta
Hallands kustvatten som har god till hög
status med avseende på totalkväve. Däremot
har den måttlig status under vinterhalvåret
med avseende på halten löst oorganiskt kväve.
På grund av kuststräckans öppna karaktär
är omblandningen i vattenmassan god och
det är ingen hög retention av näringsämnen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
klassat kuststräckan utanför Varberg som
måttligt övergödningskänslig.
2YDQEHWRQJWXQQHOGHOHQ¿QQVLQJDQDWXUOLJD
vattendrag av betydelse ur ytvattensynpunkt.

%HUJWXQQHO
I den norra delen av bergtunneln, angränsande till betongtunneln, har förhöjda halter av
klorerade lösningsmedel samt alifatiska kolväten detekterats i såväl jord- som berggrundvatten. Längre söderut sjunker föroreningshalterna. Varken alifatiska eller aromatiska
kolväten, BTEX eller PAH har detekterats, och
uppmätta tungmetallhalter är låga till måttliga.
2YDQEHUJWXQQHOGHOHQ¿QQVLQJDQDWXUOLJDYDWtendrag av betydelse ur ytvattensynpunkt.

6|GHURPEHUJWXQQHOQ
I området söder om bergtunneln korsas
järnvägskorridoren av Vrångabäcken och dess
QRUUDGHOÀ|GH%UHDUHGVElFNHQ9DWWHQGUDJHQ
ingår i två dikningsföretag och avvattnar
tillsammans cirka 500 hektar. I Vareborg
passerar järnvägen förbi Vare dikningsföretag
som är kulverterat.
Nedströms järnvägskorridoren och inom
korridoren är Brearedsbäcken kraftigt
påverkad av mänskliga aktiviteter såsom
kulvertering, rätning, omgrävning och
rensning. Då vattendraget avvattnas från
MRUGEUXNVPDUN¿QQVGHWULVNDWWSHVWLFLGHU
som används i jordbruket hamnar i vattendraget och vars tillförsel ändras med ändrad
vattenföring. Referensprovtagning utförd vid
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ett tillfälle har visat höga kvävehalter och höga
till mycket höga fosforhalter enligt riktvärden
UDSSRUW $PPRQLXPKDOWHUQDOnJGRFN
XQGHU12(&YlUGHWI|UOD[¿VNDU3URYWDJningen visade även på något förhöjda värden
av koppar och zink. Halterna av petroleumämnen och klorerade lösningsmedel låg alla
under detektionsgränsen. Ingen industriell
verksamhet är känd inom området. Risken för
andra föroreningar bedöms därmed som liten.
Vrångabäcken, som Brearedsbäcken rinner
ut i, mynnar ut i Apelviken. Apelviken är en
populär badstrand, där det av hälsoskäl är
viktigt att vattenkvaliteten inte försämras.
Stora arealer jordbruksmark avvattnas till
bäcken via Träslövs dikningsföretag, vilket har
medfört att bäcken är synnerligen näringspåverkad. Himleåns vattenråd utför provtagning
i bland annat Vrångabäcken. Enligt deras
provtagning är näringsämnesförlusterna
inom bäckens avrinningsområde måttliga till
höga för kväve och mycket höga för fosfor.
Vid referensprovtagning i Vrångabäcken
uppmättes höga till mycket höga halter av
såväl kväve som fosfor. Ammoniumhalterna
OnJGRFNXQGHUULNWYlUGHWI|UQlUOD[¿VNDULQWH
uppvisar effekter. Utifrån Himleåns vattenUnGVXSSPlWWDPHGHOKDOWRFKPHGHOÀ|GH
vid Vrångabäckens utlopp i Apelviken har
bakgrundstransporten av kväve från vattenGUDJHWEHUlNQDWVWLOOFLUNDWRQnU6nYlO
Brearedsbäcken som Vrångabäcken bedöms
vara känsliga för ökade utsläpp av både kväve
och fosfor.
Eftersom vattendraget avvattnas från
MRUGEUXNVPDUN¿QQVGHWULVNlYHQKlU
att pesticider hamnar i vattendraget. Vid
referensprovtagning uppmättes endast
förhöjda halter av zink i vattendraget, övriga
ämnen uppmättes i låga halter. På samma
sätt som i Brearedsbäcken bedöms risken för
föroreningar från industriell verksamhet som
liten. Vid den planerade järnvägen är vattenGUDJHWÀDFNWRFKGHVVQRUUDJUHQDQVHVKDVWRU
risk för uttorkning.
Vare dikningsföretag är kulverterat och går i
ledning i höjd med planförslaget. Dikningsföretaget mynnar i Nygårdsbäcken en dryg
NLORPHWHUV|GHURPEH¿QWOLJMlUQYlJYLONHQ
i sin tur mynnar i viken vid Träslövsläge.
'LNQLQJVI|UHWDJHWNRUVDUEnGHGHQEH¿QWOLJD
järnvägen och den planerade sträckningen.
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Då dikningsföretaget avvattnar jordbruksmark
¿QQVGHWULVNDWWSHVWLFLGHUKDPQDULYDWWQHW
bYHQKlUEHG|PVULVNHQI|UDQGUDI|URUHningar som liten eftersom ingen miljöfarlig
verksamhet är känd inom området.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
I nollalternativet antas att VIVAB genomfört
RPOlJJQLQJDYEH¿QWOLJDV\VWHPI|UDYOHGQLQJ
av dag- och spillvatten i Lassabacka- samt
Monarkbäcken. Det förutsätts att uppkommet
förorenat vatten i samband med dessa
projekt omhändertas på ett tillfredställande
sätt. Tillfälligt kan grumling och sedimentation uppstå vilket påverkar vattenkvaliteten negativt. På grund av recipienternas
känslighet antas dock att skyddsåtgärder
genomförs för att minska grumling. På sikt
antas att tillstånd och status i ytvattnet i stort
sett motsvarar dagens situation.
Det antas att Lassabackadeponin (norr om
Lassabackabäcken) kommer vara sluttäckt.
Lakvattenläckaget kommer därmed att minska
vilket innebär att vattenkvaliteten i Lassabackabäcken på sikt kommer att förbättras.
Lakvattenläckaget från den del av deponin
som ligger utmed Monarkbäcken förblir
däremot oförändrad vilket innebär att vattenkvaliteten motsvarar dagens situation.
I nollalternativet påverkas främst Lassabackabäcken positivt av sluttäckningen av deponin
medan andra ytvatten förblir relativt opåverkade. Konsekvenserna bedöms sammantaget
bli små till måttligt positiva.
Förändringar i vattenkvaliteten som
påverkar Getteröns fågelreservat beskrivs i
kapitel 9 Naturmiljö RFKNDSLWHO Natura
2000-området Getteröns fågelreservat.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Byggskede
För att minska grumling i vattendrag ska arbetet i så stor utsträckning som möjligt utföras
i torrhet. I kombination med detta upprättas
skydd i vattendragen för att minska sedimentÀ\NWRFKVSULGQLQJDYSDUWLNXOlUWEXQGQD
föroreningar. Skyddet ska anpassas efter det
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,¿JXUHQYLVDVKXUSURMHNWHWUXPVOLJHQVHWWWLOOE\JJQDGVPHWRGIXQNWLRQGHODVLQLDYVQLWW
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VSHFL¿ND\WYDWWQHWRFKNDQEHVWnDYH[HPSHOvis en siltgardin eller så kallade checkdammar.
,¿JXUYLVDVKXUSURMHNWHWGHODVLQLVMX
avsnitt sett till byggnadsmetod/funktion. I
varje avsnitt uppstår ett byggavloppsvatten
som kräver skyddsåtgärd i form av olika
typer av rening för att skydda recipienternas
ytvattenkvalitet samt kemiska och ekologiska
status. I faktarutan nedan presenteras vilka
reningsfunktioner som ska upprättas för
respektive avsnitt.
,NDSLWHOGrundvatten presenteras
föreslagna skyddsåtgärder för att minska
mängden byggavloppsvatten i schakterna.
7URWVGHVVDYLGWDJQDVN\GGVnWJlUGHU¿QQV
risk för inläckage av klorerade lösningsmedel
till schakten i avsnitt 4 och norra delen av
avsnitt 5. Byggavloppsvatten samt uppumpat
grundvatten utanför schakten innehållande
klorerade lösningsmedel vilket ska renas med
lämplig metod, se faktaruta nedan.
För att undvika att vatten blir stående i
schakten ska bräddpumpar installeras vilka
GLPHQVLRQHUDVI|UVW|UUHÀ|GHQlQUHQLQJVDQläggningarna.
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Lagring av sediment sker utifrån klassning och
skyddsåtgärder, såsom exempelvis invallning
eller övertäckning, ska vidtas så att lakning
mot recipienter ej sker.
Tillfälliga upplagsytor ska vallas in för att
undvika diffus urlakning till omgivande
mark eller recipient. Byggavloppsvattnet från
samtliga tillfälliga upplagsytor ska samlas upp,
genom exempelvis uppsamlingsdiken, och
ledas till reningsanläggning där det behandlas.
I järnvägsplanen har en yta för tillfällig hantering av deponimassor avsatts intill avloppsreningsverket. Lagring på denna yta ska ske på
tät invallad yta med möjlighet för uppsamling
av förorenat vatten innan det leds till reningsanläggning.
För att skydda Natura 2000-området
Getteröns fågelreservat, som är mycket
känsligt för föroreningsutsläpp, kommer
E\JJDYORSSVYDWWHQIUnQDYVQLWWHQVDPW
norra delen av avsnitt 5, att samlas upp och
pumpas till en central reningsanläggning
varefter detta släpps ut i hamnbassängen.
En sammanfattning av utsläppspunkter och
belastande byggavloppsvatten från olika
avsnitt redovisas i faktarutan nedan.

5(1,1*6)81.7,21(5%<**$9/23369$77(1


6HGLPHQWDWLRQI|UDYVNLOMQLQJDYSDUWLNODURFKSDUWLNXOlUWEXQGQDI|URUHQLQJDUWLOOVWRUGHOPHWDOOHU
VDPW3$+VNDVNHI|UDOODDYVQLWWVDPWWLOOIlOOLJDXSSODJV\WRU$QOlJJQLQJDUI|UVHGLPHQWDWLRQGLPHQVLRQHUDVI|UDWWNXQQDDYVNLOMDSDUWLNODUPHGGLPHQVLRQQHUWLOOPLOOLPHWHUYLONHWPRWVYDUDUJURYVLOW
6HGLPHQWDYVNLOMQLQJNDQEHK|YDVNHLÀHUDVWHJEHURHQGHSnLQNRPPDQGHKDOWHUDYVXVSHQGHUDW
PDWHULDORFKYLGK|JDKDOWHU¿QNRUQLJWPDWHULDONDQGHWEHK|YDNRPELQHUDVPHGNHPLVNIlOOQLQJ



2OMHDYVNLOMQLQJDYSHWUROHXPlPQHQVND¿QQDVWLOOJlQJOLJWI|UDOODDYVQLWWVDPWWLOOIlOOLJDXSSODJV\WRU
HIWHUVRPXWVOlSSNDQXSSVWnLVDPEDQGPHGXSSVWlOOQLQJDYPDVNLQHULGDJOLJGULIWHOOHUYLGRO\FND
)|UDOODDYVQLWWQRUURPEHUJWXQQHOQEHK|YVROMHDYVNLOMQLQJlYHQI|UDWWDYVNLOMDSHWUROHXPlPQHQIUnQ
LQOlFNDQGHI|URUHQDWJUXQGYDWWHQ



(IWHUI|OMDQGHUHQLQJDYNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOVNDVNHI|UE\JJDYORSSVYDWWHQVRPXSSNRPPHUL
DYVQLWWVDPWQRUUDGHOHQDYDYVQLWWHIWHUVRPNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOnWHU¿QQVLJUXQGYDWWQHWOlQJV
KHODGHQQDVWUlFNDbYHQJUXQGYDWWHQI|URUHQDWDYNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOVRPSXPSDVXSSXWDQI|U
VFKDNWHQNUlYHUVlUVNLOGUHQLQJ)OHUDP|MOLJDUHQLQJVPHWRGHU¿QQVH[HPSHOYLVPHGDNWLYWNRO



.YlYHUHQLQJDYE\JJDYORSSVYDWWHQVNDVNHI|UDOOWE\JJDYORSSVYDWWHQIUnQEHUJWXQQHODUEHWHQ.YlYHUHQLQJVNDlYHQVNHIUnQWLOOIlOOLJDXSSODJI|UNURVVPDWHULDOYLG1RUUDKDPQHQgVWHUOHGHQRFK%UHDUHG
LQQDQXWVOlSSWLOOUHFLSLHQW.YlYHKDOWHUQDLE\JJDYORSSVYDWWQHWI|UYlQWDVYDULHUDVWRUWXQGHUE\JJWLGHQ
.YlYHWI|UHNRPPHULGHOlWWO|VOLJDIRUPHUQDDPPRQLXPQLWUDWVDPWQLWULWRFKNRPPHULQQHKnOODK|J
DQGHODPPRQLDNYLGK|JWS+/lPSOLJDUHQLQJVPHWRGHUI|UNYlYHDYVNLOMQLQJlUNHPLVNDPHWRGHUVnVRPMRQE\WHHOOHURPYlQGRVPRVPHGDYVOXWDQGHHOHNWURNHPLVNDSURFHVVHUHOOHUELRORJLVNDPHWRGHU
VnVRP0%52PELRORJLVNDPHWRGHUDQYlQGVVNDYDWWHQIUnQDYVQLWWRFKI|UVWJHQRPJnUHQLQJDY
NORUHUDGHO|VQLQJPHGHOI|UDWWLQWHULVNHUDDWWVOnXWEDNWHULHNXOWXUHQ



S+MXVWHULQJVND¿QQDVWLOOJlQJOLJWYLGDOODUHQLQJVDQOlJJQLQJDURFKDQYlQGDVYLGEHKRY)|UEHUJWXQQHOYDWWHQEHG|PVS+MXVWHULQJEHK|YDJ|UDVWLOOQHXWUDODS+YlUGHQI|UDWWPLQVNDDQGHOHQDPPRQLDN
LGHWNYlYHKDOWLJDYDWWQHW
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På plankartan har ytor avsatts för att rymma
de reningsanläggningar som behövs i
byggskedet för att omhänderta byggavloppsvattnet och uppumpat grundvatten.
Driftskede
)|UDWWPLQLPHUDK|JDÀ|GHQRFKEHJUlQVD
risken för erosion i vattendrag ska dagvatten
från järnvägsanläggningen utjämnas i magasin
innan utsläpp sker till dagvattendiket norr om
godsbangården, Lassabackabäcken, Monarkbäcken, Brearedsbäcken, Vrångabäcken samt
Vare dikningsföretag. Samtliga utjämningsmagasin är inarbetade på plankartan.
'HW¿QQVHQULVNI|URO\FNRUOlQJVPHGVSnUHW
vilket kan leda till ett utsläpp av föroreningar.
Som skyddsåtgärd anläggs alla utjämningsmagasin med avstängningsventiler.
Vid en eventuell brand i tråg och tunnel vidtas
ett antal skyddsåtgärder för att förorenat
vatten inte ska släppas ut. Först samlas
släckvattnet ihop i ett avstängningsbart och
tätt magasin. Efter provtagning omhändertas
vattnet därefter på lämpligt sätt, rent vatten
släpps ut till recipient medan kontaminerat
vatten förs till destruktion eller rening.

 .RQVHNYHQVHU
De bedömda konsekvenserna för respektive
delområde beskrivs nedan. En tabell med den
VDPODGHEHG|PQLQJnWHU¿QQVLNDSLWHO

1RUURP*HWWHU|EURQ
Byggskede - avsnitt 1 och 2
Vid nybyggnad av godsbangården kommer
schaktarbeten att utföras i deponiområdet och
i Lassabackabäcken. Effekterna av grumling
kan delas upp i två olika kategorier; sedimentation av större partiklar samt grumling
RUVDNDWDY¿QPDWHULDOVnVRPOHUDRFKVLOW
Sedimentationsprocessen påverkar framförallt
ERWWHQIDXQDRFK¿VNVHNRQVHNYHQVEHG|Pning i kapitel 9 Naturmiljö.
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Marken kring Lassabackabäcken består av
fyllnadsmaterial vilket inte bedöms som
särskilt erosionskänsligt. Detta underlagras
dock av lera vilket kan slammas upp vid
grävning av djupare schakter. Grumling av
¿QSDUWLNODUSnYHUNDU\WYDWWHQNYDOLWHWHQPHG
avseende på siktdjup och halten suspenderat
material men är av övergående karaktär.
Omläggning av trummorna under järnvägen
i Lassabackabäcken kommer att ske även i
nollalternativet. Skillnaden är att i planförslaget utökas spåren något vilket innebär en
något större samt längre störning. Jämfört
med nollalternativet så är ingreppet något
större. Med inarbetade skyddsåtgärder medför
planförslaget en något längre störning men
omfattningen av ingreppet bedöms vara
likvärdigt som i nollalternativet. Konsekvenserna bedöms bli små till måttligt negativa.
Ingreppet kan begränsas ytterligare om
VFKDNWIULPHWRGDQYlQGVVHNDSLWHO
Möjliga skyddsåtgärder.
Sedimenten i bäcken är påverkade av
föroreningar från Lassabackadeponin samt
industriell verksamhet. Eftersom sedimenten
sannolikt är relativt löst lagrade i Lassabackabäcken sprids de lätt i vattenmiljön och vid
JUXPOLQJ¿QQVULVNI|UDWWI|URUHQLQJDUNDQ
spridas. Föroreningarna kan försämra vattenkvaliteten något men effekterna bedöms vara
övergående och med vidtagna skyddsåtgärder
blir omfattningen begränsad. Konsekvenserna
bedöms bli små till måttligt negativa.
Lassabackabäcken kommer inte att tillföras
QnJRWE\JJDYORSSVYDWWHQPHQGHW¿QQVHQ
mindre risk för ytligt avrinnande vatten
och lakvatten från deponin vid urgrävning
nära bäcken. Omfattningen av ett eventuellt
läckage anses dock vara begränsat i förhålODQGHWLOOEH¿QWOLJODNYDWWHQVDPWGDJYDWWHQbelastning och konsekvenserna bedöms bli
inga till små negativa.
De högsta föroreningshalterna i byggavloppsvattnet norr om Getteröbron förväntas

876/b336381.7(5%<**$9/23369$77(1
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9DUHGLNQLQJVI|UHWDJ$YVQLWWRPNULQJ9DUHERUJ
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uppkomma i samband med urgrävning av
deponin. Innan urgrävning anläggs sponter
längs deponin vilket begränsar inläckaget
och därmed föroreningsbelastningen. Med
vidtagna och inarbetade skyddsåtgärder
för rening av byggavloppsvatten bedöms
PHUSDUWHQDYGHLGHQWL¿HUDGHI|URUHQLQJarna kunna avskiljas. Sammantaget bedöms
halterna av föroreningar i utgående vatten
under normala förhållanden bli låga och
konsekvenserna blir små negativa.
I samband med nederbörd större än vad
reningsanläggningarna dimensioneras för
kommer orenat vatten från jordschakten
brädda till hamnbassängen. Vid ännu större
regn, över det bräddpumparna dimensioneras
för, kommer vatten att ansamlas i schakten.
Effekten vid bräddning blir framförallt utsläpp
av höga halter suspenderat material och
partikelbundna föroreningar. Grundvattenföroreningar kommer till stor del att spädas ut.
Sannolikheten för bräddning under byggtiden
anses vara stor. Bräddning sker under en
begränsad tid och leder till en tillfällig försämring av vattenkvaliteten. Störst påverkan sker
vid utsläppspunkten. För att minska effekten
av grumling i hamnbassängen vid bräddning
kan en siltgardin upprättas omkring utloppspunkten, se möjliga skyddsåtgärder kap
'HWEUlGGDGHÀ|GHWlUGRFNEHJUlQVDW
i förhållande till hamnbassängens volym och
utspädningsgraden är god. Utifrån detta görs
bedömningen att påverkan på vattenkvaliteten
i hamnbassängen blir temporär. Konsekvenserna bedöms bli små till måttligt negativa.
Driftskede
Föroreningsbelastningen från järnvägsytor
klassas som relativt låga jämfört med
dagvatten från andra hårdgjorda ytor i staden.
I kombination med en bedömning av samtliga
UHFLSLHQWHUVNlQVOLJKHWDQVHVGHWLQWH¿QQDV
något behov av rening av dagvatten från
järnvägsanläggningen i driftskedet. Utsläpp av
dagvatten bedöms ge obetydlig påverkan på
kvaliteten i recipienterna. Konsekvenserna blir
inga till små negativa.
I driftskedet kommer antalet spår i höjd med
godsbangården öka och järnvägsanläggningen
blir bredare vilket innebär att avrinningsbidraget ökar något samt att avrinningen
SnVN\QGDVRFKDWWLQ¿OWUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJarna försvagas. Vidtagna åtgärder för utjämning av dagvatten bedöms vara tillräckliga för
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att uppväga de negativa effekterna av ökad
avrinning. Planförslaget norr om godsbangården samt vid nya Getteröbron kommer att
innebära mycket små förändringar vad gäller
dagvattenbelastningen till Lassabackabäcken
och dagvattendikena i norr jämfört med
dagens situation. Konsekvenserna bedöms
sammantaget vara inga eller små negativa.
Vid drift kommer hantering av farligt gods att
ske inom godsbangården vilket innebär en
ökad risk för utsläpp i samband med olycka
eller spill. Sannolikheten för detta anses
dock vara låg och med avstängningsventil vid
utjämningsdammarna bedöms konsekvenserna vara små negativa.
Förorenade sediment och deponimassor
kommer att grävas upp under byggskedet
samtidigt som sluttäckningen av deponin
förväntas kunna ske något snabbare än
nollalternativet eftersom järnvägsprojektet
kan tillhandahålla massor för sluttäckningen.
Planförslaget bedöms därigenom ge en positiv
effekt på vattenkvaliteten i Lassabackabäcken
jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna
blir små till måttligt positiva.

6|GHURP*HWWHU|EURQWLOOVWDWLRQVRPUnGHW
Byggskede - avsnitt 3 och 4
,FHQWUXPNRPPHUEHWRQJWUnJHWLNRQÀLNWPHG
stora dagvattentrummor i Monarkbäcken som
löper under järnvägen och dessa måste därför
läggas om. Trummorna ska dock även läggas om i nollalternativet. Vid omläggning av
WUXPPRUQD¿QQVULVNDWWI|URUHQDGHVHGLPHQW
frigörs och sprids i bäcken. Jordlagerföljden
samt föroreningssituationen är likartad vid
Monarkbäcken som vid Lassabackabäcken och
konsekvenserna av grumling och sedimentation bedöms bli små till måttligt negativa med
vidtagna skyddsåtgärder.
Urgrävda deponimassor från Lassabackadeponin ska hanteras på en yta vid avloppsreningsverket intill Monarkbäcken. Detta är ett
riskmoment eftersom urlakat förorenat vatten
riskerar att rinna mot bäcken. Med vidtagna
skyddsåtgärder kommer risken för diffusa
utsläpp av förorenat vatten från deponimassorna minska betydligt. Dessutom avleds inget
byggavloppsvatten från schakten till Monarkbäcken. Sammantaget bedöms de negativa effekterna på ytvattenkemin bli begränsade och
konsekvenserna inga till små negativa.
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I avsnitt 3 och 4 innebär planförslaget omfattande jord- och bergschakt. Här uppstår de
VW|UVWDÀ|GHQDDYE\JJDYORSSVYDWWHQ'HWlU
även längs avsnitt 4 som de högsta halterna
av föroreningar samt klorerade lösningsmedel
påträffats längs järnvägen. Byggavloppsvattnet
i detta avsnitt kommer att genomgå särskild
rening för klorerade lösningsmedel vilket även
innebär att de enstaka höga kvicksilverhalterna som påträffats i detta avsnitt kan avskiljas.
Efter rening kommer föroreningshalterna vara
reducerade och konsekvenserna på recipienten bedöms vara små negativa.
Avsnitt 4, där tråg och betongtunnel anläggs,
utgörs till cirka hälften av bergschakt. Den
totala kvävemängden vid sprängning för
tråg och betongtunnel bedöms vara betydligt
mindre än för bergtunneln. Detta eftersom
omfattningen av sprängningsarbetet är
mindre, sprängning ovan jord ger högre
detonationsgrad samt att risken för spill
generellt är mindre då sprängämne pumpas
ner i vertikala borrhål.
För att minimera kvävebelastningen till
hamnbassängen samt kustvattenförekomsten
till följd av sprängningsarbeten ska kväverening ske. Kvävet kommer att förekomma
i lättlösliga och toxiska former, såsom nitrit,
ammonium och ammoniak. Efter pH-justering bedöms halten ammoniak vara kraftigt
reducerad. Kväve kommer även förekomma
som nitrat som inte anses vara toxisk. Med
vidtagna reningsåtgärder bedöms såväl kvävemängder och halter vara kraftigt reducerade.
Hamnbassängens beräknade omsättningstid
indikerar goda strömningsförhållanden och
utifrån detta bedöms utspädningsgraden
vara god. Den öppna kuststräckan utanför
Varberg medför också god utspädning. Efter
kväverening av byggavloppsvattnet bedöms
påverkan bli begränsad med avseende på det
kväve som kommer att tillföras i förhållande
WLOOEH¿QWOLJDNYlYHKDOWHUEDNJUXQGVEHODVWning, recipientens storlek och känslighet samt
förväntad utspädning. Ytvattenkvaliteten
närmast utsläppspunkten och i hamnbassängen bedöms påverkas negativt under
byggtiden. Konsekvenserna blir små till
måttligt negativa.
Hamnbassängen riskerar att påverkas negativt
vid en eventuell bräddning från reningsanläggning i byggskedet. Denna anläggning är
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densamma som för området norr om Getteröbron. Längs denna sträcka tillkommer risk
för utsläpp av klorerade lösningsmedel vilket
tillfälligt kan få stora negativa konsekvenser
på ytvattenkvaliteten. Eftersom det förorenade grundvattnet samt kvävet vid dessa
regntillfällen späds ut i hög grad bedöms
halterna av grundvattenföroreningar och
kväve vara låga. Däremot kommer halten av
partiklar och partikulärt bundna föroreningar
vara höga. Sammantaget bedöms effekterna
av utsläpp vid bräddning bli tillfälliga och
störst påverkan bedöms ske närmast utsläppspunkten. Konsekvenserna blir måttligt
negativa.
,K|MGPHGMlUQYlJHQLGHWWDGHORPUnGH¿QQV
två tillfälliga upplagsytor (se kapitel 6 Genomförande och byggmetoder). Materialet som
läggs upp förväntas ge upphov till ett byggavloppsvatten innehållande grumlande partiklar
och kväve. Utifrån erfarenheter från tidigare
tunnelprojekt kommer kvävemängderna på de
tillfälliga upplagsytorna motsvara mängden
som uppkommer i byggavloppsvattnet. Vid
nederbörd och avspolning kommer kväve att
lakas ur vilket tas omhand och leds till reningsanläggning. Ett begränsat diffust läckage
kommer ske till marken under de tillfälliga
upplagsytorna men huvuddelen av kvävet
bedöms samlas upp och renas. Med vidtagna
skydds- och reningsåtgärder bedöms konsekvenserna för omkringliggande mark, dagvattensystem och recipienter bli små till måttligt
negativa. För att minska mängden kväve som
hamnar på upplagsytorna och således även det
diffusa läckaget kan ytterligare skyddsåtgärder
YLGWDVVHNDSLWHOMöjliga skyddsåtgärder.
Driftskede
Längs Monarkbäcken förblir deponin orörd
och därmed förväntas ingen förändring av
föroreningsläckaget från lakvatten till ytvatten
i driftskedet.
Den hårdgjorda ytan där tråget förläggs
kommer att öka och hela tråget kommer att
bidra med avrinning. Trågvattnet kommer att
samlas upp i ett avstängningsbart magasin och
avledas till hamnbassängen i en ny utloppsOHGQLQJbYHQVSnURPUnGHWIUnQ*HWWHU|EURQ
till tråget avleds till hamnbassängen. Behov
av utjämning kan bli aktuellt med hänsyn till
kapacitet/dimension på utloppsledningen
men inte med avseende på recipienten. Med
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avseende på hamnbassängens volym bedöms
det inte uppstå några konsekvenser av den
tillkommande dagvattenbelastningen.
I samband med brand i tråg eller betongtunnel
kan farligt gods förorena släckvatten. Risken
för negativa effekter på recipienten bedöms bli
begränsad eftersom utsläpp efter brand sker
kontrollerat enligt vidtagna skyddsåtgärder
som innebär att endast vatten som klassas
som rent släpps ut i recipient. Konsekvenserna på ytvattenkvaliteten i recipienterna
hamnbassängen respektive Brearedsbäcken
bedöms bli inga till små negativa.
Området där planerad järnvägsanläggning kommer att gå i betongtunnel kommer
troligtvis även i framtiden att utgöras av
hårdgjorda ytor i form av väg och parkeringsytor. Hårdhetsgrad och avledning av
dagvatten från området bedöms kunna ske till
det kommunala dagvattennätet i stort sett i
samma omfattning som det gör idag.
I samband med urschaktning i byggskedet
kommer förorenad jord och förorenat
grundvatten inom området för tråg och
betongtunnel omhändertas. Det medför att
den diffusa spridningen av föroreningar till
Valendiket, Lassabackabäcken, Monarkbäcken
samt hamnbassängen minskar, vilket innebär
att ytvattenkvaliteten förbättras. All förorenad
mark och grundvatten kommer dock inte
saneras och en viss diffus transport förbi
järnvägsanläggningen kommer att kvarstå.
Det är osäkert om omfattningen av saneringen
i samband med projektet är tillräckligt för
att ge en positiv effekt på ytvattenkvaliteten
i hamnbassängen. Störst positiv effekt fås i
Monarkbäcken och konsekvenserna bedöms
bli små positiva.

%HUJWXQQHO
Byggskede - avsnitt 5
Byggavloppsvattnet från avsnitt 5 bildas under
mark och består av inläckande grundvatten,
borrvatten och spolvatten.
Byggavloppsvattnet riskerar att innehålla
förhöjda kvävehalter till följd av sprängmedelsrester, och förhöjda halter suspenderat
material. Vattnet riskerar att ha högt pH på
grund av cementbaserade injekteringsmedel.
Som i avsnitt 4 kommer kvävehalter variera
stort under byggskedet, beroende på sprängteknik, spill samt hur mycket sprängmedel

som går åt. I bergtunneln kommer de totala
mängderna kväve att vara betydligt större än i
avsnitt 4. Eftersom drivning sker från två håll
kommer byggavloppsvattnet att ledas till både
hamnbassängen och Brearedsbäcken.
Utifrån samma resonemang som för avsnitt
4 ska kväverening av bergtunnelvattnet som
släpps till hamnbassängen utföras. Efter
rening bedöms de total kvävemängderna vara
reducerade och även om kvävemängderna är
större för detta avsnitt än för avsnitt 4 bedöms
belastningen vara begränsad i förhållande till
andra källor som belastar Varbergs kustvatten.
Utsläppet bedöms ge en förhöjd ammoniumsamt totalkvävehalt närmast utsläppspunkten.
Med avseende på de goda utspädningsförhållandena bedöms den totala halten i hamnbassängen endast öka marginellt. Sammantaget,
med vidtagna skyddåtgärder, bedöms konsekvenserna bli små till måttligt negativa.
Brearedsbäcken anses vara mycket känsligt för
kväveutsläpp, på grund av periodvis begränVDGHÀ|GHQVDPWDWWGHWLYDWWHQGUDJHW¿QQV
öring. Därmed bedöms såväl höggradig kväverening som pH-justering behövas. Utsläpp av
bergtunnelvatten till Brearedsbäcken, även
efter höggradig kväverening, bedöms ge
måttligt negativa konsekvenser.
Driftskede
Ovan bergtunneldelen bedöms inga naturliga
vattendrag påverkas under normalt driftskede.
Däremot uppstår inträngande grundvatten
på denna sträcka som kommer att pumpas
norrut till utjämningsdammen för trågvatten
och vidare till hamnbassängen. Föroreningshalter i grundvattnet är låga och påverkan på
ytvattenkemin i hamnbassängen bedöms bli
begränsad vid normal drift. Bedömningen
JUXQGDUVLJSnVWLFNSURYWDJQLQJRFKGHW¿QQV
en viss risk för högre föroreningshalter lokalt
längs med bergtunneln, framförallt i norra
delen av tunneln. Konsekvenserna blir inga till
små negativa.
Riskbedömning vid eventuell brand i
bergtunnel är densamma som för brand i tråg
och betongtunnel, se ovan. Konsekvenserna
blir inga till små negativa.

6|GHURPEHUJWXQQHOQ
Byggskede - avsnitt 6 och 7
I den södra delen kommer Brearedsbäcken,
Vrångabäcken samt Vare dikningsföretag att
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beröras direkt av schaktarbeten vid anläggande av det södra tråget samt nytt dubbelspår. I söder domineras de ytliga jordlagren av
sand vilket underlagras av lera. Vattendragen
bedöms därför vara erosionskänsliga.
Eftersom vattendragen är kraftigt påverkade
av närsalter är det troligt att arbete i vattendragen kan frigöra partikelbundet fosfor
från sedimenten. Detta kan leda till tillfälOLJWI|UK|MGDKDOWHUIUDPI|UDOOWYLGOnJÀ|GH
Konsekvenserna bedöms bli små negativa.
1HGVWU|PV%UHDUHGVElFNHQ¿QQVHQGDPP
där huvuddelen av de större partiklarna
bedöms kunna sedimentera och förblir
troligtvis kvar i dammen även efter byggtiden.
I Vrångabäcken kommer sedimentationen att
ske i lokalt lugnare partier. I Vare dikningsföretag kommer sedimentationen initialt att
ske i det kulverterade systemet. För både
Vrångabäcken och Vare dikningsföretag
bedöms sedimenten successivt transporteras
QHGVWU|PV(IWHUVRPGHW¿QQVOHUDLRPUnGHW
bedöms risken för grumling som måttlig vilket
riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt
lQGDXWWLOO$SHOYLNHQHIWHUVRP¿QPDWHULDO
inte sedimenterar i strömmande vatten.
Effekterna blir dock störst nedströms arbetsområdet. Med vidtagna skyddsåtgärder för
att minska grumling och sedimenttransport
bedöms konsekvenserna vara små till måttligt
negativa. Konsekvenserna kan reduceras ytterligare med mer omfattande skyddsåtgärder,
VHH[HPSHOLNDSLWHOMöjliga skyddsåtgärder.
Uppslamning av sediment kan leda till
överlagrade bottnar, vilket påverkar bottenIDXQDRFK¿VNQHJDWLYWLROLNDXWVWUlFNQLQJ
beroende på vilken tid på året arbetena
genomförs. Konsekvenser på vattenmiljön av
sedimentation samt av att förlägga arbetet vid
olika tidpunkter beskrivs i kapitel 9 Naturmiljö.
Byggavloppsvattnet från jordschakten söder
om bergtunneln bedöms framförallt innehålla
höga halter suspenderat material från schakterna till följd av erosion/uppslamning.
Risken för andra föroreningar har bedömts
som liten. Vattnet kommer till stor del att
kunna utjämnas i schakten och renas därefter
i enlighet med inarbetade skyddsåtgärder.
*HQRPDWWXWMlPQDÀ|GHWPLQVNDUULVNHQI|U
HURVLRQ8QGHUVRPPDUKDOYnUHWlUÀ|GHQD
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i vattendragen begränsade vilket innebär
att utsläpp av byggavloppsvatten kan vara
HQVW|UUHDQGHODYGHWEHODVWDQGHÀ|GHW9LG
GHVVDWLGSXQNWHUEHG|PVGHW¿QQDVHQULVN
för tillfällig försämring av ytvattenkvaliteten.
Konsekvenserna bedöms bli små till måttligt
negativa.
I höjd med järnvägen inom detta delområde
¿QQVWYnWLOOIlOOLJDXSSODJV\WRUI|UNURVVPDWHrial utpekade (se kapitel 6 Genomförande och
byggmetoder). Samma typ av byggavloppsvatten förväntas uppstå på dessa tillfälliga
upplagsytor som de söder om Getteröbron.
Med vidtagna reningsåtgärder bedöms konsekvenserna för omkringliggande mark, dagvattensystem och recipienter bli måttligt negativa.
Vid utbyggnad av nytt dubbelspår kommer
EH¿QWOLJWVSnULV|GHUDWWULYDV,VDPEDQGPHG
detta kommer banvallsmaterial att avlägsnas.
Stickprovtagning visar på föroreningar i
PDWHULDOHWRFKGHWEHG|PV¿QQDVHQYLVVULVN
att ingreppet frigör föroreningar till Vrångabäcken och vidare till Apelviken. Skyddsåtgärder för att minska grumling ska vidtas.
Påverkansområdet bedöms bli begränsat och
eftersom omfattningen av ingreppet är ringa
bedöms konsekvenserna för ytvattenkvaliteten i vattendraget bli små negativa. Längre
nedströms, vid Apelviken och i kustvattenförekomsten, bedöms konsekvenserna bli inga
eller små negativa.
Driftskede
De största förändringarna söder om bergtunneln blir att Brearedsbäcken behöver ledas
i dykarledning under järnvägstråget, att
åkermarken tas i anspråk för järnvägen samt
DWWgVWHUOHGHQE\JJVRP5LYQLQJDYEH¿QWligt spår som sker i byggskedet kommer att
minska de diffusa spridningsriskerna av
förekommande föroreningar, såsom metaller,
PAH och petroleumämnen.
Ur ett hydrauliskt perspektiv innebär dykarledningen en försämring eftersom kapaciteten i genomledningen blir begränsad till
det dimensionerande fallet. Sannolikheten
för att trumman överbelastas bedöms vara
liten. Skyddsåtgärder vidtas för att undvika
översvämning in i tråg och tunnel. Istället
NRPPHUYDWWQHW|YHUVYlPPDRPJLYDQGHÀDFN
åkermark. Översvämningen kommer dock
vara tillfällig och bedöms inte ge bestående
skador. Översvämningen bedöms inte leda till
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stabilitetsproblem för järnvägsanläggningen.
Sammantaget anses dykarledningen innebära
små negativa konsekvenser.

tendraget i sitt sammanhang om och när man
inför tidsrestriktioner, se även diskussion i
kapitel .

Eftersom jordbruksmarken i söder ersätts
av banvall samt hårdgjorda ytor från vägar
kommer avrinningen i området att påskyndas
VDPWLQ¿OWUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UVYDJDV
Vidtagna åtgärder för utjämning av dagvatten
bedöms vara tillräckliga för att uppväga de
negativa effekterna av ökad avrinning. Konsekvenserna blir inga till små negativa.

Nygrävda slänter i vattendrag kan erosionsskyddas, till exempel med hjälp av kokosmattor, makadam eller gräsplantering, för att
PLQVNDJUXPOLQJYLGK|JDÀ|GHQ

Dagvattnet inom området för Österledens
skärning under järnvägen kommer att samlas
XSSRFKSXPSDVWLOOGHWEH¿QWOLJDXWMlPningsmagasin som utjämnar Österledens
GDJYDWWHQLGDJ%HG|PQLQJHQlUDWWEH¿QWOLJ
utjämningsvolym är tillräcklig för dagvattnet
inom Österleden även vid framtida förhållanden. Eftersom Österleden utförs som en
vägport kan vatten bli stående i porten vid
extrem nederbörd vilket riskerar att minska
framkomligheten på vägen. Sannolikheten för
detta anses låg och riskerna vid högt stående
YDWWHQEOLUDWWWUD¿NHQWLOOIlOOLJWInUOHGDVRP
tills att vattnet kan pumpas undan till Österledens dagvattendammar. Konsekvenserna på
recipienten bedöms sammantaget vara inga
till små negativa.
Driftskedet bedöms innebära små positiva
konsekvenser med hänsyn till borttagning av
måttligt förorenat jordmaterial vilket innebär
DWWVSULGQLQJVULVNHULQRPEH¿QWOLJVSnUVWUlFNning i söder minskar.

 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
Förutom inarbetade skyddsåtgärder som har
IRNXVSnDWWI|UHE\JJDVNDGRU¿QQVH[HPSHO
på möjliga miljöförbättrande åtgärder som
syftar till att begränsa negativa effekter. Här
nedan sammanställs exempel på möjliga
VN\GGVnWJlUGHUVRPLGHQWL¿HUDWVLSURMHNWHW
Arbete i vattendrag och trumläggning kan
förläggas under lämpliga perioder vilket beror
SnHQUDGSODWVRFKSURMHNWVSHFL¿NDIDNWRUHU
H[HPSHOYLVYLOND¿VNDUVRP¿QQVLYDWWHQGUDJHWRPGHW¿QQVOHNRPUnGHQQHGVWU|PV
XQGHUOLJJDQGHMRUGDUWHUVDPWÀ|GHVVLWXDWLRQHQ*HQHUHOOWlUOnJÀ|GHVSHULRGHUOlPSOLJD
exempelvis på sensommaren juli-september,
eftersom grumling då uppstår i begränsad
omfattning. Det är dock viktigt att se till vat-

För att minska effekterna av bräddning till
hamnbassängen kan en siltgardin upprättas omkring utloppspunkten vilken hindrar
sedimentspridning och minskar det påverkade
områdets omfattning betydligt.
Vid omläggning av trummor kan schaktfria
metoder väljas av anläggningstekniska skäl
men även för att minska effekterna av grumling eftersom schakterna blir mindre.
Spill av sprängämne vid laddning och övrig
hantering samt odetonerat sprängämne står
för merparten av det kväve som sprids till
vatten i samband med sprängningsarbeten.
Erfarenheter från tunnelprojekt visar att
korrekt hantering och optimerad sprängning
kan minska spill och läckage av kvävehaltigt
sprängmedel till byggavloppsvattnet. Möjliga skyddsåtgärder är att upprätta en bra
borr- och laddplan samt att teknik används för
effektivare laddning och anpassning till lokal
förhållanden. Ytterliga skyddsåtgärder för
att minska spill är att personal som handhar
sprängmedel genomgår relevant utbildning.
bYHQYDODYVSUlQJPHGHOlUDYJ|UDQGHI|U
mängden kväve som kan spridas till ytvatten.
Exempelvis innebär så kallat patronerat
sprängmedel, inkapslat sprängmedel, mindre
spill och att den totala kvävebelastningen blir
betydligt mindre.
Uppskattningsvis 60-70 procent av kvävet
sprids via sprängstensmassorna. Genom att
spola av sprängstensmassor i tunnel/schakt
minskar andelen kväve som läggs upp på
tillfälliga upplagsytor vilket är positivt. Det
innebär å andra sidan att byggavloppsvatten
och kvävehalterna i tunnel ökar vilket måste
tas med vid dimensionering av reningsanläggning.
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 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
\WYDWWHQ
 %\JJVNHGH
8QGHUE\JJVNHGHW¿QQVÀHUDNRPSOH[D
miljösituationer som är kopplade till schakt
i deponiområdet och schakt i och kring
vattendragen. Allt byggavloppsvatten från
DYVQLWWI|UHVOnVDYOHGDVWLOOHQFHQWUDO
reningsanordning i hamnområdet och släppas
efter rening till hamnbassängen. Rening av
förorenat grundvatten längs avsnitt 4 sker
separat i så stor utsträckning som möjligt för
att minska risken för utblandning med övrigt
byggavloppsvatten i schakten. I relation till
KDPQEDVVlQJHQVRPVlWWQLQJVWLGRFKEH¿QWOLJ
vattenkvalitet i kustvattenförekomsten Norra
mellersta Hallands kustvatten bedöms inte
det renade byggavloppsvattnet från arbetsRPUnGHWLQRPDYVQLWWVDPWQRUUDGHOHQDY
avsnitt 5 ändra vattnets tillstånd över lång sikt.
Kväve från sprängningsarbeten vid bergtunneln inom avsnitt 4 och 5 bedöms ge en liten
till måttligt negativ effekt på vattenkvaliteten
i hamnbassängen samt måttligt negativ effekt
i Brearedsbäcken och Vrångabäcken med
föreslagna skyddsåtgärder.
Byggavloppsvatten från upplags-, materialoch etableringsytor behöver samlas upp och
renas innan utsläpp sker till recipient. Materialet som läggs upp förväntas framförallt ge
upphov till dagvatten innehållande partiklar
och kväve. Massorna bedöms inte innehålla
några övriga föroreningar. Med vidtagna
reningsåtgärder bedöms konsekvenserna för
omkringliggande mark, dagvattensystem och
recipienter bli måttligt negativa.
Sammantaget bedöms konsekvenserna under
byggskedet bli måttligt negativa eftersom
påverkan inte helt går att undvika.

 'ULIWVNHGH
Eftersom avfall kommer att grävas ut där
den nya godsbangården utförs samtidigt som
sluttäckning av deponin kan ske snabbare
än i nollalternativet minskar utsläppen av
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lakvatten under driftskedet vilket bidrar till
att förbättra ytvattenkvaliteten i Lassabackabäcken.
I byggskedet kommer förorenad jord och
förorenat grundvatten omhändertas, vilket
medför att den diffusa spridningen av föroreningar minskar i driftskedet vilket bedöms ge
viss positiv effekt på vattenkvaliteten i Lassabacka- och Monarkbäcken.
Brearedsbäcken kommer att gå i dykarledning under järnvägen vilket är negativt för
vattendragets hydrauliska förmåga. Rivning
DYEH¿QWOLJWVSnUNRPPHUPLQVNDGHGLIIXVD
spridningsriskerna av förekommande föroreningar vilket bedöms ge viss positiv effekt på
ytvattenkvaliteten i Apelviken samt Vrångabäcken.
I bergtunneln kommer en mindre mängd
grundvatten att läcka in vilket kommer att
pumpas till hamnbassängen. Påverkan på
ytvattenkemin i hamnbassängen bedöms bli
begränsad vid normal drift. Konsekvenserna
blir inga till små negativa.
Släckvatten från eventuell brand i tunnel och
tråg samlas upp och förs till destruktion eller
rening om det är förorenat. Om vattnet är
rent släpps det ut till recipienterna hamnbassängen och Brearedsbäcken.
Efter byggskede bedöms alla ytvatten som
berörs återfå sin ursprungliga ytvattenkvalitet
och på lång sikt bedöms planförslaget ge en
liten till måttligt positiv effekt på ytvattenkvaliteten. Eftersom projektet bidrar till att
minska den diffusa belastningen från kraftigt
förorenade områden vid Lassabackadeponin
VDPWLQRPRFKLQWLOOEH¿QWOLJMlUQYlJEHG|PV
planförslaget främja ytvattenstatusen i Lassabackabäcken och Monarkbäcken över lång sikt.
8QGHUGULIWVNHGHW¿QQVEnGHSRVLWLYDNRQVHkvenser och negativa, sammantaget bedöms
konsekvenserna under driftskedet vara små
till måttligt positiva.
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Tabell 17.2 Bedömda konsekvenser för ytvatten i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

1RUURP*HWWHU|EURQ
DYVQLWWRFK

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GHURP*HWWHU|EURQVWDWLRQVRPUnGHW
DYVQLWWRFK

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

%HUJWXQQHO
DYVQLWW

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

,QJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GHURPEHUJWXQQHOQ
DYVQLWWRFK

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

,QJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU
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 *UXQGYDWWHQ
*UXQGYDWWHQlUYDWWHQVRPWUlQJHUGMXSWQHGLPDUNHQRFKI\OOHUKnOUXPPHQLMRUGRFK
EHUJ*UXQGYDWWHQNDQKDYlUGHQEnGHXUHWWQDWXUUHVXUVSHUVSHNWLYVRPYDWWHQWlNWHU
RFKXUHWWQDWXUPLOM|SHUVSHNWLYVRPElUDUHDYHNRORJLVNDYlUGHQ*UXQGYDWWHQNDQ
VSULGDI|URUHQLQJDURFKI|UlQGULQJDULJUXQGYDWWHQQLYnHUWLOOI|OMGDYVFKDNWQLQJVDUEHWHQ
NDQlYHQRUVDNDVlWWQLQJDUSnE\JJQDGHURFKDWWNXOWXUKLVWRULVNWYlUGHIXOODE\JJQDGHUV
JUXQGOlJJQLQJI|UVW|UV

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
Vid bedömning av effekter och konsekvenser
till följd av grundvattenavsänkande åtgärder,
KDUSnYHUNDQVRPUnGHWLEHUJGH¿QLHUDWV
VRPGHWRPUnGHGlUPHUlQPHWHUJUXQGvattenavsänkning kan förväntas. PåverkansRPUnGHWLMRUGKDUGH¿QLHUDWVVRPGHWRPUnGH
där mer än 0,3 meter grundvattenavsänkning
kan förväntas. En grundvattensänkning i jord
om cirka 0,3 meter bedöms ha liten inverkan,
men bedöms vara en gräns för vad som kan
anses som en praktiskt mätbar förändring.
(QJUXQGYDWWHQDYVlQNQLQJLEHUJRPFLUND
meter bedöms vara en gräns för en påverkan
som har en praktisk betydelse.

Beträffande allmänkemiska, icke antropogena
parametrar görs bedömningar främst utifrån
grundvattnets egenskaper avseende aggressivitet mot byggnadsmaterial i enlighet med
IUlPVW66(1HIWHUVRPJUXQGYDWWQHW
inom de avsnitt som berörs av större grundvattenpåverkande arbeten ej används för
dricksvattenändamål. Generellt bedöms också
riskerna för saltvatteninträngning.

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
Geologin i Varbergsområdet präglas, som
SnÀHUDDQGUDKnOOOlQJV9lVWNXVWHQDY
bergplintar kringskurna av ofta djupa och
långa, sedimentfyllda dalgångar/sprickdalar.
Detta geologiska mönster avspeglar sig också
i grundvattenförhållandena. Grundvattenrörelser och grundvattentillgångar i jord är i
huvudsak knutna till medel- och grovkorniga
VHGLPHQWGlUVnGDQD¿QQVLGDOJnQJDUQDRFK
då oftast under tätande lerlager och/eller i
kontakten mellan jord och berg i de djupare
delarna av dalgångarna. Vattentillgångarna i
urberget, som huvudsakligen utgörs av gnejs
och charnockit i Varbergs närhet, är normala
för urberg i Sverige.

Vad gäller grundvattenföroreningar beskrivs
och bedöms dessa med avseende på
QXYDUDQGHI|UKnOODQGHQLNDSLWHO)|URUHQDG
mark, där en samlad bild av föroreningssituationen i mark och grundvatten presenteras.
,NDSLWHODQJHVRFNVnYLONDEHG|PQLQJVgrunder som tillämpats vid beskrivningen
av den nuvarande föroreningssituationen i
grundvatten. I föreliggande kapitel redogörs
för konsekvenserna relaterade till föroreningar i grundvatten, med utgångspunkt från
GHI|UKnOODQGHQVRPEHVNULYVLNDSLWHO
Allmänkemiska parametrar i området, såväl i
jord som i berg, uppvisar i huvudsak normala
I bedömningen av konsekvenser används
värden sånär som på förhållandet att förhöjda
bedömningsskalan som visas i faktarutan
salthalter i form av klorid förekommer relativt
nedan.
frekvent, som rester efter forna tider då stora
%('g01,1*66.$/$*581'9$77(1
Stora negativa konsekvenser3nYHUNDQVRPNUDIWLJWRFKYDUDNWLJWI|UVlPUDUJUXQGYDWWQHWVNYDQWLWDWLYD
HOOHUNYDOLWDWLYDVWDWXV
Måttligt negativa konsekvenser3nYHUNDQVRPLQQHElUHQPLQGUHI|UVlPULQJDYHOOHUWLOOIlOOLJWI|UVlPUDU
JUXQGYDWWQHWVNYDQWLWDWLYDHOOHUNYDOLWDWLYDVWDWXV9LGDUHXSSVWnUPnWWOLJDNRQVHNYHQVHURPHQVNLOGD
EUXQQDUSnYHUNDVVnDWWGHLQWHOlQJUHNDQDQYlQGDVI|UDYVHGGDlQGDPnO
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV3nYHUNDQVRPPDUJLQHOOWHOOHUNRUWYDULJWI|UlQGUDUJUXQGYDWWQHWVNYDQWLWDWLYD
HOOHUNYDOLWDWLYDVWDWXV
Måttligt positiva konsekvenser .YDQWLWDWLYHOOHUNYDOLWDWLYVWDWXVI|UElWWUDVGlUGHQWLGLJDUHYDULWOnJHOOHU
GlUGHWWLGLJDUHIXQQLWVSUREOHP
Stora positiva konsekvenser .YDQWLWDWLYHOOHUNYDOLWDWLYVWDWXVI|UElWWUDVNUDIWLJWGlUGHQWLGLJDUHYDULW
OnJHOOHUGlUGHWWLGLJDUHIXQQLWVSUREOHP
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delar av kustområdena låg under havsnivå.
Generellt är grundvattnet, såväl i jord som i
berg, relativt mjukt och ofta lågt eller måttligt
buffrat.
Avrinningsbildningen uppgår i området till
cirka 350 millimeter/år. Med begreppet avrinningsbildning avses den andel av nederbörden
som avrinner ytligt eller kan bilda grundYDWWHQ%HURHQGHSnORNDOWRSRJUD¿RFKJHRORgiska förhållanden bidrar olika stor del av
tillgänglig avrinningsbildning till grundvattenbildningen. Inom huvuddelen av de områden
som berörs av det planerade projektet har
grundvattnet i berg och i djupare marklager en
avrinning mot havet i väster. Variationer från
detta huvudmönster kan förekomma i ytligare
grundvatten som kan styras av ytavrinningen i mindre diken och vattendrag med
lokalt andra avrinningsriktningar. Himleån
avvattnar markområden nord och nordost om
projektområdet och bidrar på så sätt till att det
utbildas en vattendelare för ytvatten och ytligt
grundvatten nordost om planerad järnvägssträckning.
Grundvattenytans naturliga, säsongsmässiga
ÀXNWXDWLRQHUEHURUSnHQUDGROLNDIDNWRUHU
såsom exempelvis typen av grundvattenmagasin. Nivåvariationerna är normalt
mindre i slutna grundvattenmagasin, det
vill säga grundvattenmagasin under tätande
lager av exempelvis lera, jämfört med öppna
grundvattenmagasin. För att få en uppfattning
om de naturliga variationerna krävs längre
tidsserier med uppmätta grundvattennivåer,
vilket ännu ej är framtaget för undersökningsområdet. För att ändå få en uppfattning om
hur stora de naturliga variationerna kan vara,
kan jämförelser göras med längre dataserier
från liknande grundvattenmagasin. Normala
säsongsmässiga variationer i aktuellt område
EHG|PVOLJJDLLQWHUYDOOHWPHWHUL|SSQD
grundvattenmagasin, och något mindre
variationer kan förväntas i slutna grundvattenmagasin. Hittills gjorda mätningar visar
DWWJUXQGYDWWHQQLYnHUQDOLJJHUPHOODQFLUND
RFKPHWHUOlQJVVWUlFNDQPHOODQ*HWWHU|vägen och stationen, vilket motsvarar cirka
PHWHUXQGHUEH¿QWOLJPDUN\WD,GHVVD
KDYVQlUDOlJHQV\QVQLYnÀXNWXDWLRQHUQDYDUD
små med variationer på mindre än en meter
mellan maximala och minsta värden.
I det följande görs också en beskrivning av
vilka speciella förhållanden som råder längs
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den aktuella sträckan, uppdelat på fyra
delsträckor från norr till söder.

 .DUDNWlUVRPUnGHQ
1RUURP*HWWHU|EURQ
Grundvattenförhållandena sett norrifrån längs
korridoren karakteriseras främst av områden
PHGRIWDPlNWLJDODJHUDY¿QNRUQLJDVHGLPHQW
vilket innebär begränsade grundvattentillgångar. Inom dessa områden är det dock
inte ovanligt att det under de tätare lagren
NDQ¿QQDVYDWWHQI|UDQGHODJHUPHGHQYLVV
uttagskapacitet. Vattnet från dessa lager håller
dock ofta naturligt betingade förhöjda kloridhalter, liksom även berggrundvattnet i dessa
områden.
Området strax norr om Lassabackabäcken
präglas av fyllnadsjordar och deponimassor
inom den gamla Lassabackadeponin, samt av
berg i dagen. Norr om detta område planar
PDUNHQXWLHWWÀDFNWPDUVNODQGVRPUnGH
Området är ett utströmningsområde för
grundvatten och ligger nära havsvattennivån.
,QRPRPUnGHW¿QQVLQVODJDYOHUDPHGLQJD
HOOHUEHJUlQVDGHLQ¿OWUDWLRQVP|MOLJKHWHU,
HQVWDNDVWUnNOlQJVPHGMlUQYlJHQnWHU¿QQV
VDQGHOOHU¿QVDQGPHGJRGLQ¿OWUDWLRQVNDSDcitet.
En bedömning av grundvattennivåer i
området har gjorts utifrån tillgängliga grundvattenrör och tidigare års säsongsvariationer.
Utifrån dessa varierar grundvattennivåerna,
strax öster om Lassabackadeponin, vanligen
PHOODQRFKPHWHUYLONHWYLGUnGDQGH
PDUNQLYnHULRPUnGHWQRUPDOWPRWVYDUDU
meter under markytan. Fortsatta mätningar
av grundvattennivåer kommer att pågå före,
under och efter byggskedet.
Förutom de naturligt förekommande förhöjda
kloridhalterna inom denna delsträcka är
området lokalt tydligt påverkat av lakvattenläckaget vid Lassabackadeponin. I synnerhet
märks denna påverkan i form av förhöjda
klorid-, ammonium- och kaliumhalter men
även andra lakvattentypiska parametrar visar
WHFNHQSnVnGDQLQÀXHQV'HWODNYDWWHQSnYHUkade grundvattnet uppvisar ofta syreunderskott vilket indikerar pågående nedbrytning av
organiskt material. Syreunderskott medför att
järn och mangan förekommer i tvåvärd, löst
form, vilket gör att utfällning sker när vattnet
rinner fram och luftas i ledningsmynningar
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eller på annat sätt kommer i dagen. Tecken
SnRUJDQLVNDI|URUHQLQJDU¿QQVLODNYDWWQHW
men halterna är oftast låga till måttliga.
Exempelvis har bensen påvisats i grundvattnet
inom deponiområdet. Dessa halter ligger
GRFNW\GOLJWXQGHUGHULNWYlUGHQVRP¿QQV
framtagna för bensinstationer (enligt SPBI,
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet).

horisontella spricksystem. Några grundvattenuttag av betydelse för dricksvattenförsörjning görs dock knappast inom bergtunQHOGHOHQ,QlURPUnGHW¿QQVGlUHPRWHWW
stort antal energibrunnar för uttag av värme
ur bergmassan. Grundvattennivåerna inom
bergtunneldelen når upp till nivåer uppemot
+30, där markytan ligger som högst, vilket
PRWVYDUDUFLUNDPHWHUXQGHUPDUN\WDQ

6|GHURP*HWWHU|EURQLQNOXVLYHWUnJRFK
EHWRQJWXQQHO

Jordlagren ovan berget utgörs främst av
friktionsjordar som ur sättningssynpunkt i
huvudsak är okänsliga för grundvattenavsänkningar. Bergtunneldelen kan generellt delas
in tre delar med olika jordlagerföljd. Mellan
norra tunnelpåslaget vid 77+250 och 77+400
är jordmäktigheten liten, mellan cirka 0-4
meter, och består av fyllnadsmaterial och
IULNWLRQVMRUG&LUNDPHWHUYlVWHURFK
öster om denna tunnelsträcka ökar jorddjupet.
)UnQVHNWLRQWLOOlUMRUGPlNWLJKHWHQVW|UUHJHQHUHOOWPHOODQFLUND
PHWHU3nGHQQDVWUlFNQLQJI|UHNRPPHULÀHUD
undersökningspunkter ett lager med tätare
material (siltig lera) i jordlagerföljden med
en mäktighet av cirka 2,5-4,5 meter. Mellan
WLOOEHUJWXQQHOQVVOXWYLGlU
jordmäktigheten mellan cirka 0-7,5 meter och
består generellt av friktionsjord.

Området söder om Lassabackabäcken och
vidare mot stationsområdet och betongtunneln präglas av fyllnadsjordar med troligen
RIWDVWRULQ¿OWUDWLRQVNDSDFLWHWVDPWJUXVLJD
VYDOOVHGLPHQWPHGJRGLQ¿OWUDWLRQVNDSDFLWHW
,ODJHUI|OMGHQQHGPRWEHUJ\WDQ¿QQVRIWD
någon eller några horisonter med låggenomsläppligt material, normalt silt och/eller lera.
Jordlagren är mestadels relativt tunna och
används normalt inte för grundvattenuttag, såväl av kapacitets- som av kvalitetsskäl. I järnvägslinjen varierar dock djupet
till berg relativt mycket, från nära berg i
GDJHQWLOOFLUNDPHWHU8WLIUnQEHG|Pningar gjorda i samband med borrningar
av energibrunnar är berget (charnockit och
gnejs) ofta måttligt till rikligt vattenförande
beroende på förekomst av såväl brantstående
som horisontella spricksystem.
Inom i stort sett hela denna delsträcka, både
öster och väster om järnvägen, förekommer
mer eller mindre förorenat grundvatten i
såväl jord som i berg, enligt vad som beskrivs
LNDSLWHO0HVWSUREOHPDWLVNlUVLWXDWLRQHQ
nedströms kvarteret Renen där grundvattnet,
i synnerhet i berg, är förorenat av klorerade
lösningsmedel såsom tri- och perkloretylen.
Inom andra områden på denna delsträcka
förekommer även tungmetaller, andra
lösningsmedel och petroleumföroreningar i
jordgrundvattnet.

%HUJWXQQHO
Jordlagren är mestadels relativt tunna och
används normalt inte för grundvattenuttag.
Utifrån bedömningar gjorda i samband med
borrningar av energibrunnar är berget ofta
måttligt till rikligt vattenförande beroende
på förekomst av såväl brantstående som
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Inom de delområden längs planerad
bergtunnel där lerlager förekommer, ofta
relativt nära bergytan, kan risker för
sättningar föreligga om grundvattennivån
skulle sänkas av mycket. Bedömningsvis är
dock dessa lerlager relativt väl konsoliderade och riskerna för sättningar bedöms som
begränsade.

6|GHURPEHUJWXQQHO
6|GHURPEHUJWXQQHOQ¿QQVXQGHUUHODWLYW
tjocka lerlager vattenförande sand- och
grusskikt med goda uttagsmöjligheter.
Riskerna för höga kloridhalter bedöms inom
detta område vara lägre än i jordlagren norr
om Varberg. Några föroreningar i grundvattnet bedöms inte heller förekomma inom
denna delsträcka, vare sig i det djupa eller
ytliga grundvattnet, till skillnad mot delarna
norr om bergtunneldelen. Grundvattennivåerna inom bansträckningen söder om bergtunQHOQOLJJHUXQJHIlULQRPLQWHUYDOOHWWLOO
+9 meter, vilket motsvarar cirka 0-0,5 meter
under markytan.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 .RQVHNYHQVHUDYQROODOWHUQD
WLYHW
1RUURP*HWWHU|EURQ
Eftersom Lassabackadeponin kommer att vara
sluttäckt, kommer mindre mängd lakvatten
att genereras och avledas jämfört med nuläget,
vilket bedöms ge måttligt positiva effekter.
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms
därför som måttligt positiva.

7UnJRFKEHWRQJWXQQHO
Det förorenade området vid kvarteret Renen
kommer att vara efterbehandlat och därmed
kommer den mest påtagliga föroreningskällan inom aktuell delsträcka att vara åtgärdad.
Föroreningar nedströms kvarteret Renen, i anslutning till järnvägsområdet kommer dock att
¿QQDVNYDUPHQGHQIRUWVDWWDVSULGQLQJHQDY
föroreningar från källområdet kommer att ha
åtgärdats helt eller kraftigt reducerats. Detta
innebär således en positiv förändring jämfört
med nuläget. Nollalternativet bedöms därmed
medföra måttligt positiva konsekvenser för
den aktuella delsträckan.

%HUJWXQQHO
Inga nämnvärda skillnader mellan nollalternativet och nuvarande förhållanden bedöms
föreligga, och därmed bedöms ej heller några
konsekvenser uppstå, ur grundvattensynpunkt.

6|GHURPEHUJWXQQHO
I likhet med sträckan längs den planerade
bergtunneln bedöms inga nämnvärda skillnader mellan nollalternativet och nuvarande
förhållanden föreligga, och således bedöms ej
heller några konsekvenser uppstå, ur grundvattensynpunkt.

 .RQVHNYHQVHUDYSODQI|U
VODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Genomförande av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
Vid anläggandet av det norra tråget och
betongtunneln kommer schakten att tas ut
inom spont och ska tätas för att begränsa
mängden inläckande grundvatten.
För att omhänderta förorenat grundvatten
nedströms kvarteret Renen och förhindra
att förorenat berggrundvatten söker sig upp
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i schakten, kommer det speciellt längs den
del av tråget som är påverkat av föroreningar
från kvarteret Renen vara nödvändigt att med
brunnar sänka grundvattentrycken i berget.
Genom förinjektering av berget vid anläggandet av bergtunneln under byggskedet
förbättras bergmassans täthet så att grundvattensänkningen reduceras kraftigt jämfört med
att denna åtgärd inte genomförs. Det medför
att grundvattensänkning under byggtiden
i bergtunneln blir i stort sett samma som i
driftskedet.
Under byggskedet kommer tillrinnande
förorenat grundvattnet vid tråg och betongtunnel att pumpas upp utanför tråget och tas
omhand och behandlas enligt beskrivning i
NDSLWHO Ytvatten.
Under byggskedet ska tillförsel av vatten till
dammar och naturmiljöer som riskerar att
dräneras på vatten genomföras om det visar
VLJDWWGHWEHK|YV6nGDQDPLOM|HU¿QQVYLG
den södra delen av bergtunneln och söder
om bergtunneln. Vid byggnationen av norra
tråget och betongtunneln, kan det vid risk
för torkstress för värdefulla träd, framförallt
vid stadsparken söder om järnvägsstationen,
bli aktuell att stödbevattna. Behovet avgörs
utifrån det kontrollprogram som kommer att
tas fram inför byggskedet, där bland annat
grundvattenavsänkningarna ska följas upp.
Konsekvensbeskrivningen nedan utgår ifrån
att dammar och naturmiljöer inte dräneras på
vatten.
För att undvika grundvattensänkning som
orsakar sättningar kring känsliga kulturbyggQDGHUNRPPHUEHUHGVNDSI|UnWHULQ¿OWUDWLRQ
DYYDWWHQYLDEUXQQDUDWW¿QQDV.RQVHkvensbedömningen nedan utgår ifrån att det
LQWHEOLUQnJUDVlWWQLQJDUHIWHUVRPGHW¿QQV
skyddsåtgärder att genomföra om kontrollprogrammet visar att det behövs.
Vid byggnation av södra tråget och Österleden
NDQnWHULQ¿OWUDWLRQEOLDNWXHOOI|UDWWEHJUlQVD
grundvattenpåverkan under byggtiden,
om grundvattenavsänkningen bedöms bli
långvarig. Behovet avgörs utifrån kontrollprogrammet. I sådant fall utformas denna
nWHULQ¿OWUDWLRQVRPHQVnNDOODGGMXSLQ¿OWUDWLRQGHWYLOOVlJDLQ¿OWUDWLRQYLDEUXQQDU
installerade i det undre grundvattenmagasinet, med syfte att begränsa påverkan inom
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bebyggda områden och/eller för att motverka
nedläckage av ytligt vatten från småvatten.
Skyddsåtgärder avseende byggavloppsvatten
PHGPHUDEHVNULYVLNDSLWHOYtvatten.

 .RQVHNYHQVHU
Sett i ett längre perspektiv är det främst i
anslutning till Lassabackadeponin och längs
bergtunneldelen som den nya anläggningen
kommer att ge effekter på grundvattensituationen. Inom övriga delar av bansträckningen
kommer effekter huvudsakligen uppkomma
under byggskedet.

1RUURP*HWWHU|EURQ
Byggskede
I samband med anläggning av ny godsbangård
RFKRPE\JJQDGDYEH¿QWOLJWVSnUNRPPHU
lakvatten från Lassabackadeponin samt
mindre andel grundvatten behöva avledas
i samband med schaktarbeten i deponimassor, denna konsekvens beskrivs i kapitel
Ytvatten. Inom övriga områden av denna
delsträcka bedöms endast begränsade grundvattenavsänkande åtgärder behövas under
byggskedet, exempelvis vid anläggande av nya
dräneringar.
Nuvarande avrinning från dräneringen mellan
deponi och spårområde uppgår normalt till
cirka 0,5 liter/sekund, varav bedömningsvis
hälften utgörs av lakvatten. I samband med
bortschaktning av de avfallsmassor som
ligger inom järnvägsområdet samt vid anläggandet av ny separat lakvattenledning och ny
järnvägsdränering kommer lakvatten pumpas
och vid behov behandlas. Mängden vatten
som behöver avledas och behandlas i samband
med schaktningsarbetena bedöms uppgå till
FLUNDOLWHUVHNXQG
Lakvatten och förorenat grundvatten kommer
att renas innan utsläpp till recipient enligt
EHVNULYQLQJLNDSLWHOYtvatten. Risken för
negativa hälso- och miljöeffekter till följd av
lak- och grundvattenavledningen bedöms som
liten med hänsyn till att lakvattnet i dagsläget
och sedan länge, obehandlat avrunnit till
Lassabackabäcken.
Effekten bedöms som liten. Sammantaget
bedöms planförslaget ge små negativa konsekvenser i byggskedet.
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Driftskede
Förorenade deponimassor och lakvatten samt
delvis förorenat grundvatten har avlägsnats
LQRPGHQQ\DJRGVEDQJnUGHQRFKLQRPEH¿QWligt spårområde under byggskedet. Vidare
har en tätskärm installerats mellan angränsande deponimassor och bangårdsområdet.
Tätskärmen kommer mot norr ansluta mot
underliggande berg så att den vattendelare
som berget idag utgör för lakvattnet kvarstår
även om järnvägen ligger i bergskärning vid
deponins norra del. Detta medför att föroreningsspridning av lakvatten från det urgrävda
markområdet (deponimassor), mot det
nya bangårdsområdet och vidare till Lassabackabäcken upphör och effekten blir positiv.
Omfattning av borttagna deponimassor
bedöms som stor.
Sluttäckningen av Lassabackadeponin
kommer sannolikt att samordnas med anläggandet av planförslaget av praktiska skäl med
hänsyn till bland annat masshantering, då
järnvägsprojektet kan tillhandahålla massor
för sluttäckningen. Byggandet av planförslaget bedöms därmed skynda på täckandet
av Lassabackdeponin, både med avseende på
starttidpunkt och varaktighet. Detta innebär
en reducering av den genererade mängden
lakvatten som tidigareläggs jämfört med
nollalternativet, vilket ger en måttligt positiv
effekt. Konsekvensen bedöms som måttlig
positiv.
Konsekvenserna av planförslaget i driftskedet
bedöms sammantaget som måttligt positiva.

6|GHURP*HWWHU|EURQLQNOXVLYHWUnJRFK
EHWRQJWXQQHO
Byggskede
Inom de norra delarna av denna delsträcka,
det vill säga närmast söder om Getteröbron,
kommer nya spår gå i ungefär samma höjdläge som idag varför inga djupare schakter, som
skulle kräva grundvattenbortledning, behöver
utföras. Så även om vissa delsträckor här är
tydligt förorenade innebär det att dessa föroreningar kan tas om hand genom jordschakt
ovanför grundvattenytan.
Vid anläggandet av tråg och betongtunnel
planeras schakten att grävas ut inom spont
driven ned till berg. Sponten kommer att
begränsa inläckaget av grundvatten, men
kommer inte att vara helt tät, varför ett visst
inläckage kommer att föreligga och därmed
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Figur 18.1 Översiktligt, preliminärt bedömt påverkansområde för byggskede tråg och betongtunnel samt områden
söder om betongtunnel (mer än 0,3 meter avsänkning i jord), samt bygg- och driftskede bergtunnel (mer än 1 meter
avsänkning i berg och mer än 0,3 meter i jord).
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också påverka omgivningen genom sänkta
grundvattennivåer. Grundvattenavsänkningen
i schakten är i de norra delarna av tråget
liten och ökar successivt mot övergången till
bergtunneln, där en påtaglig grundvattenavsänkning kommer att behöva göras i schakten.
Grundvatteninläckaget till schakten kommer
därmed också att vara mycket litet i de norra
delarna av tråget för att successivt öka och
bli mer påtagligt i riktning mot övergången
till bergtunneln. Grundvattentillrinningen
till schakten uppskattas enligt preliminära
EHUlNQLQJDUWLOOFLUNDOLWHUPLQXW PHWHU
LYLGWUnJHWVVWDUWWLOOFLUNDOLWHUPLQXW 
meter vid betongtunnelns slut. Däremellan
ökar tillrinningen successivt. Den totala
grundvattentillrinningen till schakten för tråg
och betongtunnel, om hela schakten skulle stå
öppen, kan uppskattas till cirka 6 liter/sekund,
vilket är ett relativt stort men hanterbart
LQÀ|GH+DQWHULQJHQDYE\JJDYORSSVYDWWHQ
EHKDQGODVLNDSLWHO
En preliminär beräkning av påverkansområdet
i byggskedet har genomförts och presenteras i
¿JXU'HWUHGRYLVDGHRPUnGHWPRWVYDUDU
en grundvattensänkning om mer än cirka
0,3 meter i jordlagren. Denna beräkning är
översiktlig och bygger på en rad antaganden.
De hydrogeologiska undersökningar som
har genomförts kommer till fullo inarbetas i
teknisk beskrivning och MKB för ansökan om
vattenverksamhet varvid en ytterligare precisering av påverkansområde kan göras. Detta
innebär att påverkansområdets utbredning
kommer att behöva ses över och revideras.
Med anledning av de föroreningar som
förekommer, till följd av äldre industriell
verksamhet, bedöms det tillrinnande grundvattnet till schakten vara förorenat, i huvudsak
inom de södra delarna av schakten. Föroreningstransporten kan därmed antas öka
något i riktning mot tråget, men det förorenade grundvattnet kommer att pumpas upp
under schaktbotten eller utanför tråget och
tas omhand och behandlas enligt beskrivning i kapitel 17. Spridningsriktningen är
dock oförändrad och föroreningshalterna i
tillströmmande grundvatten kommer succesivt att minska eftersom föroreningskällan
vid kvarteret Renen kommer att vara sanerad.
Detta innebär att länshållningen i samband
med schaktning kommer att medföra en viss
efterbehandling av förorenade områden längs
med tråg och betongtunnel, som ej omfattas
av en efterbehandling av kvarteret Renen.
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Detta medför en förbättring som bedöms som
en måttligt positiv konsekvens.
Längs de södra delarna av tråget kommer en
trycksänkning i berg att vara nödvändig, se
NDSLWHOInarbetade skyddsåtgärder.
Långvarig trycksänkning av grundvattnet i
berg bedöms kunna medföra saltvatteninträngning från havet, vilket måste bevakas i
samband med gjutning av tråget, av byggnadstekniska skäl. Eventuellt kan temporära
åtgärder behöva vidtas för att motverka
QHJDWLYDHIIHNWHUVHNDSLWHOMöjliga
skyddsåtgärder. När tråget sedan tätas i
slutet av byggskedet bedöms dock förhållandena långsamt återgå till de som rådde före
byggstart.
Grundvattenavsänkningen i samband med
byggskedet kan komma att minska det för
träd och växter tillgängliga vattnet, inom
bedömt påverkansområde. Vilken inverkan
en grundvattenavsänkning får på träd
och övrig växtlighet beror bland annat på
jordartsförhållanden och grundvattenytans
ursprungsläge i förhållande till markyta och
trädrötter. Om jordarterna är av en fukthållande karaktär, såsom exempelvis lera, kan en
grundvattenavsänkning få mindre betydelse
jämfört med om jordarna består av exempelvis
sand. Jordarterna längs tråg och betongtunnel
bedöms vara mycket heterogena, men ytligt
bedöms de i huvudsak utgöras av material
med begränsad fukthållande förmåga, såsom
sand, vilket innebär en risk för påverkan på
träd och växtlighet. Stadsparken, vars norra
del är belägen ungefär vid övergången mellan
betongtunnel och bergtunnel, utgör en speciellt värdefull miljö med skyddsvärda träd.
bUJUXQGYDWWHQDYVlQNQLQJHQWHPSRUlUVnVRP
under byggskedet för tråg och betongtunnel,
är stödbevattning en skyddsåtgärd för att
minska risken för torkstress för värdefulla
träd och annan vegetation. Omfattningen av
sådana, eventuella insatser bedöms begränsa
sig till mindre insatser inom något tiotal
fastigheter. Med föreslagen skyddsåtgärd i
beredskap, bedöms de negativa konsekvenserna för växtligheten bli små.
Grundvattenavsänkningen kan innebära risker
för sättningsskador på värdefulla kulturbyggQDGHUVnVRPGHQEH¿QWOLJDVWDWLRQVE\JJQDGHQ
Med de inarbetade skyddsåtgärderna, i form
DYEHUHGVNDSI|UnWHULQ¿OWUDWLRQEHG|PVGRFN
byggskedet medföra små eller inga negativa
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begränsad tid och i anslutning till den del av
sträckningen där arbeten pågår.

Sammanfattningsvis kan konstateras att
effekten blir stor under byggskedet då omfattande grundvattensänkningar utmed tråg
och betongtunnel inte kan undvikas. Med
de inarbetade skyddsåtgärderna och möjliga
skyddsåtgärder i beredskap, bedöms dock
konsekvenserna sammantaget som måttligt
negativa.

Ett stort antal enskilda bergvärmebrunnar
¿QQVOlQJVSODQHUDGWXQQHOVWUlFNQLQJ9LGHQ
måttlig sänkning av grundvattennivån, någon
eller ett par meter, vid en sådan anläggning
påverkas inte energi- eller effektuttag mätbart.
Men vid sänkta nivåer på cirka 5 meter eller
mer kommer driftkostnaden per uttagen kWh
att öka. I storleksordningen ett hundratal
anläggningar kan komma att bli påverkade
av sänkta grundvattennivåer, på ett mätbart
sätt. Ett antal bergvärmebrunnar måste tas
ERUWKHOWGnGHOLJJHULNRQÀLNWPHGWXQQHOQ
Konsekvenserna bedöms som måttligt
negativa.

Driftskede
Söder om Getteröbron fram till tråget
bedöms grundvattennivåerna ligga under
vattengång för järnvägsdräneringen. Tråg
och betongtunnel kommer att utformas som
täta, odränerade konstruktioner varför ingen
grundvattenavsänkning förväntas föreligga i
driftskedet. Eftersom tråg och betongtunnel
O|SHUWYlUVJUXQGYDWWQHWVQDWXUOLJDÀ|GHVriktning, som vid aktuellt läge bedöms vara
riktad från öst till väst, skulle en viss dämning
av grundvattenytan på den östra sidan av
tråg och tunnel kunna ske. Med föreslagen
utformning, där tråg och tunnel kringfylls
med genomsläppligt krossmaterial, bedöms
dock inte risk föreligga för dämning av grundvattnet.
Effekten blir sammantaget liten eftersom täta
konstruktioner utförs och konsekvenserna
bedöms därför som inga eller små negativa.

%HUJWXQQHO
Byggskede
Genom de inarbetade skyddsåtgärderna, där
förinjektering av bergmassan genomförs,
kommer genomsläppligheten hos bergmassan och därmed grundvatteninströmningen
att reduceras. Ett visst inläckage till tunneln
kommer ändå att föreligga och därmed också
en viss omgivningspåverkan i form av sänkta
grundvattennivåer.
Översiktliga, preliminära beräkningar av
påverkansområdet har i nuläget endast gjorts
för driftskedet, där det förutsätts att tunneln
är injekterad. Eftersom bergtunneln bedöms
komma att förinjekteras före utsprängning,
bedöms inte påverkansområdet i byggskedet
avvika påtagligt från påverkansområdet i
driftskedet. Det kan dock inte uteslutas att
påverkansområdet i byggskedet kan komma
att bli större jämfört med påverkansområdet
i driftskedet, men endast lokalt under en

Söder om stationen vid kvarteret Trädgården
EHG|PV¿QQDVNORUHUDGHO|VQLQJVPHGHOIUnQ
en tidigare kemtvätt. Föroreningarna har
endast påträffats i grundvattnet i jord. En
risk för tillströmning av förorenat grundvatten till den norra delen av bergtunneln
kan föreligga, och därmed också en risk för
spridning av föroreningar via grundvattnet.
Höga föroreningshalter har endast påträffats
lokalt, varför risken och effekten bedöms som
liten till måttlig. Konsekvensen bedöms som
liten till måttligt negativ. Inom övriga delar av
LQÀXHQVRPUnGHWI|UEHUJWXQQHOVWUlFNQLQJHQ
kan det inte uteslutas att föroreningar kan
¿QQDVLEHUJJUXQGYDWWQHWVRPVNDDYOHGDV
från tunneln, men risken bedöms som liten,
baserat på de inventeringar som har genomförts.
Påverkan på träd och annan växtlighet är
avhängigt av hur stort genomslag grundvattenavsänkningen i berg får i de ytliga
jordlagren, vilket bland annat beror på
jorddjup och geologi. Där berget överlagras av
relativt mäktiga jordar, där det dessutom kan
¿QQDVVNLNWPHGWlWDUHPDWHULDOYLONHWlUIDOOHW
längs centrala delar av bergtunnelsträckan,
kan grundvattenavsänkningen i berg förväntas
få mindre genomslag i de ytliga jordlagren.
I områden där jordlagren är tunnare och
består av grövre material kan en avsänkning
i berget få ett något större genomslag i ytliga
jordlager. Generellt är det främst äldre lövträd,
exempelvis i Stadsparken söder om stationen,
som bedöms vara känsliga för en grundvattenavsänkning i jordlagren. Inläckaget i
bergtunneln bedöms dock generellt ge en
måttlig påverkan i de ytliga jordlagren, varför
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de negativa konsekvenserna för träd och
annan växtlighet bedöms som små.
Med planerad förinjektering bedöms effekten
av grundvattensänkning i jord och berg bli
måttliga. Konsekvensen för grundvattnet
som resurs och för omgivning och byggnader
bedöms sammantaget som måttligt negativa
med hänsyn till naturliga årstidsvariationer.
'HW¿QQVRVlNHUKHWHUNULQJGHQQDEHG|Pning eftersom de geologiska och hydrologiska
förhållandena varierar både i storlek och läge.
Driftskede
Översiktliga, preliminära beräkningar av
påverkansområdet i berg har gjorts för ett
driftskede med injekterad tunnel. Beräkningarna bygger på en rimlig skattning av den
täthet som brukar uppnås vid injektering
av bergmassa. Potentialen för grundvatteninströmning, och därmed också bredden av
påverkansområdet, är normalt som störst
där tunneln ligger som djupast i förhållande
WLOOEH¿QWOLJJUXQGYDWWHQ\WD'HQQDVLWXDWLRQ
bedöms föreligga ungefär i området kring
kilometer 79+500, där också bergöverytan och
markytan ligger som högst. Grundvatteninströmningen uppskattas enligt de preliminära
EHUlNQLQJDUQDYDULHUDPHOODQFLUNDOLWHU
PLQXW PHWHUOlQJVEHUJWXQQHOQ
,¿JXUUHGRYLVDVGHWSUHOLPLQlUDSnYHUkansområdet, motsvarande en avsänkning
RPPHUlQFLUNDPHWHULEHUJRFKPHUlQ
cirka 0,3 meter i jord. Påverkansområdets
gränser kommer att preciseras i samband med
teknisk beskrivning och MKB för den ansökan
om vattenverksamhet som senare kommer
att tas fram. Det nu redovisade området är
dock större än vad det sannolikt kommer
att bli eftersom målet är att täta berget mer
än ovan angivet läckage, troligen ned till ett
OlFNDJHSnOLWHUPLQXW PHWHUJHQHUHOOW
RFKQHGWLOOOLWHUPLQXW PHWHULQRP
sårbara partier. Sådana sårbara partier är där
sättningsrisker bedöms kunna föreligga (norra
delen av bergtunnelsträckningen) samt där
naturmiljöer känsliga för grundvattensänkning förekommer (södra delen av bergtunnelsträckningen).
Så som nämnts beträffande byggskedet
kommer vissa bergvärmeanläggningar bli
berörda i ungefär samma omfattning under
driftskedet som under byggskedet. Konsekvenserna bedöms som måttligt negativa.
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Påverkan på växtlighet bedöms vara samma
som för byggskedet, det vill säga konsekvenserna bedöms som små negativa.
Under driftskedet kommer grundvatten
pumpas bort motsvarande bedömningsvis
drygt 2 liter/sekund från hela bergtunneldelen
på totalt cirka 2,7 kilometer.
'HWWDPRWVYDUDUHWWOLWHWLQÀ|GHVHWW|YHUGHQ
långa sträcka som avses.
Risken för inläckage av förorenat grundvatten
från kvarteret Trädgården, som tidigare
nämnts avseende byggskedet, bedöms som
mycket liten, med hänsyn till att högsta
täthetsklass kommer att tillämpas på denna
delsträcka av bergtunneln.
Effekten bedöms under driftskedet som
måttlig och konsekvensen för grundvattnet
som resurs och för omgivning och byggnader
bedöms sammantaget som måttligt negativ i
jämförelse med naturliga årstidsvariationer.

6|GHURPEHUJWXQQHO
Byggskede
Från bergtunneldelen och järnvägens fortsättning ut på öppen mark söder därom kommer
ett tråg anläggas, vilket i driftskedet kommer
förhindra att grundvattentrycken i området
sänks av permanent. Under byggskedet kommer dock grundvattennivåerna, temporärt
sänkas av för att möjliggöra anläggandet av
WUnJHW5LVN¿QQVI|UDWWDQOlJJQLQJVDUEHWHQD
kommer i kontakt med ett vattenförande
lager under tätande skikt av lera och silt vilket
skulle kunna leda till en grundvattensänkning
i detta undre magasin som kan sträcka sig
UHODWLYWOnQJWLVWRUOHNVRUGQLQJHQPHWHU
,V\GYlVWOLJULNWQLQJIUnQWUnJDUEHWHQD¿QQV
bostadsområden som skulle kunna påverkas
av en temporär trycksänkning i det undre
grundvattenmagasinet. Utifrån kontrollprogrammet fattas beslut om åtgärder för återin¿OWUDWLRQDYXSSXPSDWYDWWHQI|UDWWEHJUlQVD
påverkan inom nämnda bostadsområden, se
YLGDUHXQGHUNDSLWHO Inarbetade skyddsåtgärder.
På den delsträcka där Österleden ska läggas
i vägport under järnvägen kommer arbetena
med detta troligen kräva att grundvattnet
sänks temporärt i underliggande grundvattenmagasin. Erforderlig trycksänkning bedöms
EOLFLUNDPHWHU%HG|PQLQJVYLV¿QQVLQJD
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verksamheter eller förhållanden, som skulle
kunna skadas av en temporär grundvattensänkning inom den blivande vägportens
närområde. På motsvarande sätt som vid
V|GUDSnVODJHWEHG|PVGHWlQGn¿QQDVVNlODWW
I|UEHUHGDI|UWHPSRUlUnWHULQ¿OWUDWLRQlYHQ
här, enligt de inarbetade skyddsåtgärderna.
Naturvärden i form av bland annat småvatten
¿QQVEnGHLDQVOXWQLQJWLOOV|GUDSnVODJHWRFK
vid Österleden. De inarbetade skyddsåtgärderna i form av tillförsel av vatten till ytvatten
och naturmiljöer, kommer vid behov att vidtas
för att förhindra negativa effekter på sådana
VPnYDWWHQbYHQnWHULQ¿OWUDWLRQWLOOGHQ
djupare delen av grundvattenmagasinet kan
bli aktuellt, om kontrollprogrammet visar på
ett sådant behov.
Med de inarbetade skyddsåtgärderna i beredskap bedöms konsekvenserna på omgivning,
byggnader och naturresurser sammantaget
som små negativa.
Driftskede
På denna delsträcka som helhet kommer
järnvägsdräneringar att anläggas förutom vid
södra påslaget. De ytliga grundvattennivåerna
bedöms periodvis kunna nå upp till vattengång för järnvägsdräneringen. Vid Österleden kommer en öppen, dränerad vägport att
anläggas där grundvattennivån i det ytliga
magasinet kan komma att sänkas av med cirka
0,5 meter. Eftersom de ytliga marklagren i huvudsak har måttlig eller låg genomsläpplighet
kommer dräneringarna endast ha begränsat
påverkansområde. Effekten bedöms sammantaget bli liten eftersom tät konstruktion utförs
längs södra tråget. Konsekvenserna bedöms
sammantaget som små negativa.

 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
Behov av kompletterande åtgärder för att
minimera riskerna för att eventuella kvarvarande föroreningar (klorerade lösningsmedel i
synnerhet) skulle kunna läcka igenom betong-

tråget i norr får övervägas när klarhet nåtts
beträffande hur långtgående effekter efterbehandlingen av kvarteret Renen visar sig ge.
Eftersom normalt endast föroreningskällan,
vid kvarteret Renen, åtgärdas vid en efterbehandling kan kvarvarande förorenad jord
RFKI|URUHQDWJUXQGYDWWHQ¿QQDVNYDULQRP
trågområdet. Utredningar pågår avseende
möjligheten att anlägga täta membran, om
behov av kompletterande åtgärder skulle visa
sig föreligga.
För att motverka saltvatteninträngning i
byggskede vid gjutning av tråget i norr kan
temporära åtgärder komma att krävas. En
möjlig skyddsåtgärd är att skapa en hydraulisk
V|WYDWWHQEDUULlUJHQRPLQ¿OWUDWLRQLVSULFNzoner mellan läget för tråget och kustlinjen.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
JUXQGYDWWHQ
Planerad järnvägsanläggning bedöms i
byggskedet, som helhet ge små till måttliga
negativa konsekvenser för grundvattenförhållandena (lokalt stora negativa konsekvenser
kan inträffa). Främst är det situationen med
förorenat grundvatten och grundvattenavsänkning i och längs den planerade trågdelen
som är komplicerad att hantera.
I driftskedet bedöms konsekvenserna, som
helhet, bli små till måttligt negativa. Dels
förbättras förhållandena vid Lassabackadeponin, dels medför byggnadsarbetena i
trågdelen att föroreningssituationen kommer
att förbättras. De negativa konsekvenser som
kvarstår under driftskedet är den lokala trycksänkning och bortledning av grundvatten som
kommer att råda inom bergtunnelområdet.
Vid betraktande av den vattenmängd som
kommer att bortledas från hela den cirka 2,7
NLORPHWHUOnQJDWXQQHOQVnPRWVYDUDUÀ|GHW
dock inte mer än uttaget från en medelgod
bergborrad brunn (cirka 2 liter/sekund) vilket
är relativt lite.

Tabell 18.1 Bedömda konsekvenser för grundvatten i nollalternativet och planförslaget.
2PUnGH

1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

1RUURP*HWWHU|EURQ

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

7UnJRFKWXQQHOV|GHURP
*HWWHU|EURQ

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

,QJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

%HUJWXQQHO

0nWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GHURPWXQQHOQ
6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

,QJDWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU
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 -RUGEUXNRFKRGOLQJVYHUNVDPKHW
-RUGEUXNlUPlQQLVNDQVQ\WWMDQGHDYPDUNJHQRPEHDUEHWQLQJDYnNUDURFKEHWHVPDUN
LV\IWHDWWSURGXFHUDOLYVPHGHOGMXUIRGHUVDPWUnYDURUI|UHQHUJLHOOHULQGXVWULlQGDPnO
)|UMRUGEUXNHWlUHQJRGDUURQGHULQJDYYLNWI|UDWWGULYDHWWHIIHNWLYWMRUGEUXN1\DEDUULlUHUI|UlQGUDUEUXNQLQJVVlWWRFKWLOOJlQJOLJKHW'HWWDNDSLWHOEHKDQGODUMRUGEUXNVPDUN
RFKRGOLQJVYHUNVDPKHWV|GHURPGHQSODQHUDGHWXQQHOQVH¿JXU

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
I bedömningen av konsekvenser används
bedömningsskalan som visas i faktarutan
nedan.

 /DJVWLIWQLQJ
0LOM|EDONHQ
Jord- och skogsbruk är enligt 3 kapitlet 4 §
miljöbalken näringar av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas
i anspråk om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på annat sätt.

-RUGEUXNVYHUNHWVNODVVQLQJDY6YHULJHV
nNHUPDUN
JHQRPI|UGHVHQNODVVQLQJDY6YHULJHV
åkermarker avseende deras ekonomiska
avkastningsvärde, baserat på skördestatistik.
.ODVVQLQJHQJMRUGHVLHQJUDGLJVNDODGlU
NODVVXWJ|UGHQK|JVWDNODVVHQ(QP\FNHW
liten yta av Sveriges jordar har en klassning
K|JUHlQ-RUGDULNODVV¿QQVHQEDUWL
Skånes län.

 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ

Hela Varbergs stad omges av jordbruksmark. Varberg kännetecknas av en produktiv
jordbruksproduktion, med många jordbruk
 )|UXWVlWWQLQJDUI|UMRUGEUXNRFK
och en tätortsnära landsbygd. Av tradition
RGOLQJVYHUNVDPKHW
har lantbruket i kommunen varit inriktat på
9DUEHUJVNRPPXQV|YHUVLNWVSODQVDPW
SURGXNWLRQDYOLYVPHGHORFKGHW¿QQVHQK|J
andel lantbruk med djurhållning för produkI|UGMXSDG|YHUVLNWVSODQI|UVWDGVRPUnGHW
I den fördjupade översiktsplanen för stadsom- tion av mejeriprodukter och kött.
rådet är en av de övergripande utvecklingsinriktningarna att spridd bebyggelse på den om- Cirka 30 procent av markarealen i Varbergs
kommun består av åker och betesmark.
givande jordbruksmarken ska undvikas och
Planförslaget berör jordbruksmark i klass
att den fysiska gränsen mellan tätorter och
jordbruksmark ska vara tydlig. Vareslätten ska 5 enligt Jordbruksverkets klassning. Det
innebär att det är ett område med högre klassi huvudsak användas för jordbruksändamål.
QLQJlQSnGHÀHVWDDQGUDSODWVHUL6YHULJH
Båda översiktsplanerna utgår dock ifrån att
Skåne borträknat. En bärodling med gårdsden nya järnvägen byggs.
butik ligger i nära anslutning till planförslaget.

%('g01,1*66.$/$-25'%58.2&+2'/,1*69(5.6$0+(7
Stora negativa konsekvenser ±cWJlUGVRPLQQHElUDWWHQEHW\GDQGHDUHDOSURGXNWLYMRUGEUXNVPDUN
HOOHUPDUNVRPDQYlQGVI|U|YULJRGOLQJWDVLDQVSUnNHOOHUEUXNDQGHWDYPDUNHQI|UVYnUDVDYVHYlUWWLOO
I|OMGDYIUDJPHQWHULQJ
Måttligt negativa konsekvenser – cWJlUGVRPLQQHElUDWWSURGXNWLYMRUGEUXNVPDUNHOOHUPDUNVRP
DQYlQGVI|U|YULJRGOLQJWDVLDQVSUnNHOOHUEUXNDQGHWDYPDUNHQI|UVYnUDVWLOOI|OMGDYIUDJPHQWHULQJ
/LWHQLQJHQNRQVHNYHQV±cWJlUGVRPLQQHElUYLVVI|UVlPULQJI|UElWWULQJI|UP|MOLJKHWHUQDDWWEUXND
PDUNHQ
Måttligt positiva konsekvenser – cWJlUGVRPLQQHElUDWWP|MOLJKHWHUQDDWWEUXNDPDUNHQWLOOYLVVGHO
I|UElWWUDVJHQRPH[HPSHOYLVI|UElWWUDGWLOOJlQJOLJKHW
Stora positiva konsekvenser – cWJlUGVRPLQQHElUDWWSURGXNWLYMRUGEUXNVPDUNHOOHUPDUNVRPDQYlQGV
I|U|YULJRGOLQJNDQWLOOVNDSDVHOOHUDWWEUXNQLQJVI|UKnOODQGHQDI|UElWWUDVH[HPSHOYLVJHQRPDWWWLGLJDUH
LPSURGXNWLYPDUNWLOOI|OMGDYPLQVNDGIUDJPHQWHULQJHOOHUI|UElWWUDGWLOOJlQJOLJKHWNDQRPI|UDVWLOO
SURGXNWLYPDUN
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Jordbruksmark söder om den planerade tunneln.



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 19 - Jordbruk och odlingsverksamhet

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
Nollalternativet innebär att järnvägen
IRUWVlWWHUJnLEH¿QWOLJVWUlFNQLQJJHQRP
jordbrukslandskapet söder om staden.
Järnvägen skär genom jordbruksmarken, men
eftersom järnvägen har legat i den sträckningen under mycket lång tid bedöms att
jordbruket har anpassats efter den.
(QSODQNRUVQLQJL9DUHERUJ¿QQVNYDURFK
NRPPHUDWWKDHQ|NDGWUD¿NMlPI|UWPHG
nuläget. Nollalternativet bedöms dock inte
innebära några konsekvenser för jordbruk och
odlingsverksamhet jämfört med nuläget.

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
Genomförandet av de skyddsåtgärder som
beskrivs nedan hanteras i planbeskrivningen.
En ny planskild korsning i Vareborg byggs
som ger jordbruksfordon, cyklister, gående
RFKDQQDQYlJWUD¿NVlNHUSDVVDJH|YHU
järnvägen. Utformningen av bullerskyddsvallar med stödmurar på insidan mot spåren
minskar ytan jordbruksmark som behöver tas
i anspråk.
Vid Vareborg kommer material- och etableringsytan att anpassas till stenmurar,
trädrader och behovet av utökning av märgelgraven.

 .RQVHNYHQVHU
Byggskede
Under byggskedet görs intrång på jordbruksmark av byggvägar och material- och etableringsyta vid Vareborg. Vidare görs intrång på
upplagsytor norr och söder om Österleden
samt upplagsyta vid Jonstaka.
6W|UQLQJDUXSSVWnUIUnQE\JJWUD¿NHQ'HW
tillfälliga intrånget uppgår till cirka 240 000
kvadratmeter jordbruksmark. Efter byggtiden
återställs den tillfälligt ianspråktagna marken,
men packningsskador kan uppkomma som
ger negativa effekter i form av sämre produktionsförmåga under ett antal år. Detta gäller
IUDPI|UDOOWE\JJYlJDUQDVRPWUD¿NHUDVDY
tunga fordon under byggtiden. Eftersom
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jordbruksmarken är klassad högt i förhållande
till annan jordbruksmark i Sverige bedöms
värdet på marken som högt. Omfattningen
av påverkan i form av andelen ianspråktagen
mark under byggskedet bedöms som relativt
stor. Därför bedöms planförslaget ge stora
negativa konsekvenser under byggskedet.
Driftskede
Utbyggnaden enligt planförslaget innebär
att jordbruksmark som tidigare inte berörts
av järnväg tas i anspråk permanent. Mark
kommer också att tas i anspråk med servitutsrätt. Negativa effekter från packningsskador kan förekomma på den mark som tas i
anspråk under byggskedet. Denna påverkan är
dock tillfällig.
Det permanenta intrånget på jordbruksPDUNXSSJnUWLOOFLUNDNYDGUDWPHWHU
Eftersom intrånget sker på mark som till stora
GHODULQWHDQJUlQVDUWLOOEH¿QWOLJLQIUDVWUXNWXU
uppstår negativa effekter i form av fragmentering och sämre arrondering. Detta försvårar
EUXNDQGHWDYGHEH¿QWOLJDRGOLQJVHQKHWHUQD
)UnQgVWHUOHGHQWLOO+DPUD¿QQVLGDJWUH
markägare som kommer att få nya fastighetsgränser och annorlunda arrondering. Det är
RNODUWRPGHQEH¿QWOLJDEDQYDOOHQNRPPHU
att ligga kvar som en barriär i jordbruksODQGVNDSHW lYHQRPGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJVanläggningen rivs). Den nya planskilda
korsningen bedöms ge positiva effekter för
tillgängligheten.
Mark som tas i anspråk med servitutsrätt
uppgår till cirka 27 000 kvadratmeter.
Omfattningen av påverkan i form av permanent ianspråktagen jordbruksmark bedöms
som måttlig. Eftersom brukandet av marken
också försvåras bedöms planförslaget
innebära måttliga negativa konsekvenser i
driftskedet.

 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
Åtgärder som skulle minska de negativa konsekvenserna i driftskedet är att fastighetsägare
byter mark mellan varandra för att skapa en
bättre arrondering och bättre tillgänglighet till
marken. Därmed skapas bättre förutsättningar
I|UDWWEUXNDPDUNHQHIIHNWLYW7UD¿NYHUNHW
medverkar till markbyte om det är möjligt.
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 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
±-RUGEUXNRFKRGOLQJVYHUNVDPKHW
Konsekvenserna under byggskedet bedöms
som stora negativa eftersom omfattande byggWUD¿NRFKDQGUDVW|UQLQJDUlJHUUXPLRPUnGHW
under stora delar av byggskedet. Stora ytor tas
tillfälligt i anspråk.
Konsekvenserna under driftskedet blir måttligt negativa med beaktande av att skyddsåtgärder genomförs.

Tabell 19.1 Bedömda konsekvenser på jordbruk och odlingsverksamhet i nollalternativet och planförslaget.
1ROODOWHUQDWLY

6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ

,QJDNRQVHNYHQVHU

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

6WRUDQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU
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 5LVNRFKVlNHUKHW
5LVNKDUROLNDLQQHE|UGEHURHQGHSnVDPPDQKDQJ,VlNHUKHWVDUEHWHWI|UXWE\JJQDGHQDY9lVWNXVWEDQDQJHQRP9DUEHUJDQYlQGVEHJUHSSHWULVNVRPNRPELQDWLRQHQ
DYVDQQROLNKHWHQDWWHQQHJDWLYKlQGHOVHVNDLQWUlIIDRFKRO\FNVKlQGHOVHQVQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

 %HG|PQLQJVJUXQGHU

 ,QGLYLGULVN

Målen för personsäkerheten i projektet
YHUL¿HUDVJHQRPHWWDQWDOEHUlNQLQJDURFK
riskanalyser. I dessa analyseras både individrisk och samhällsrisk.

I dåvarande Räddningsverkets rapport Värdering av risk ges förslag på acceptanskriterier
för individrisk som används i projektet för
värdering av vilka risker som är acceptabla för
tredje man.

För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte jämförs de mot
angivna acceptanskriterier. Vilken risknivå
som kan betraktas som acceptabel är inte
HQW\GLJWVSHFL¿FHUDWHOOHUXWWU\FNWLQnJRQ
idag gällande lagstiftning. Vid bedömning av
säkerhetsnivåer används värderingskriterier
enligt nedan.

 6DPKlOOVULVNWUHGMHPDQ
.ULWHULHWGH¿QLHUDUWYnJUlQVYlUGHQ
•

En övre gräns för tolerabel risk. Risknivåer
över detta gränsvärde godtas inte.

•

En nedre gräns för där risk anses liten. Vid
risknivåer under detta gränsvärde behöver
ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte
värderas.

För risknivåer som ligger däremellan
behöver rimliga säkerhetshöjande åtgärder
vidtas. Dessa bör värderas ur kostnads-nytta
synpunkt.

 6DPKlOOVULVNUHVHQlUHU
7UD¿NYHUNHWVNUDYSnDPELWLRQVQLYnI|U
personsäkerheten i järnvägstunnlar anges i
%96Personsäkerhet i tunnlar. Denna
XWWU\FNVVRP
´-lUQYlJVWUD¿NSHUNLORPHWHULWXQQODUVNDYDUD
OLNDVlNHUVRPMlUQYlJVWUD¿NSHUNLORPHWHUSn
markspår exklusive plankorsningar”.

$FFHSWDQVNULWHULHULQGLYLGULVNWUHGMHPDQ
•

gYUHJUlQVI|UWROHUDEHOULVN-5 per år.

•

Övre gräns för område där risker kan anVHVVPn-7 per år.

För att få en bättre uppfattning om vad
dessa risknivåer innebär presenteras några
exempel på olika risknivåer i intervallet i
¿JXU0HGQDWXUOLJG|GOLJKHWPHQDVGHQ
genomsnittliga naturliga dödsfallsrisken. Den
varierar med ålder och kön, med lägst risk vid
nUVnOGHUGnGHQQDWXUOLJDG|GVIDOOVULVNHQ
lUFLUNDSnSHUnU

Allmänna
olycksrisker

”Kriterier”
1/1 000 år (10-3)

Naturlig dödlighet
(lägsta nivå)
Byggarbetsplatsolycka
Trafikolycka

1/10 000 år (10-4)

1/100 000 år (10-5)
Drunkning
Bostadsbrand i
Sverige
Tågolycka
Flygolycka

1/1 000 000 år (10-6)

1/ 10 000 000 år (10-7)
Träffad av blixten

7UD¿NYHUNHWVNUDYlUDWWEHUlNQDGULVNVNDOO
ligga inom området ”låg risk”, om det inte kan
visas att kostnaden för erforderlig höjning av
säkerheten blir orimligt stor.

Träffad av
störtande flygplan

1/100 000 000 år (10-8)

Figur 20.1 Visualisering av individrisk. Källa: Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 2011:19. Riskanalys av
farligt gods i Hallands län.
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,QGLYLGULVNQLYnK|JUHlQ-5 per år tolereras
inte utan att man vidtar säkerhetshöjande
nWJlUGHU2PULVNQLYnQlUPLQGUHlQ-7 per
år behöver inga säkerhetshöjande åtgärder
värderas. För risknivåer som ligger däremellan
ska rimliga säkerhetshöjande åtgärder
värderas ur kostnads-nytta synpunkt.

 .UDYSnVMlOYXWU\PQLQJ
3ODQRFKE\JJI|URUGQLQJHQ  
NDSLWHONUDYSnE\JJQDGVYHUNSXQNW
ska uppfyllas i tunnlar då de betraktas som
byggnadsverk enligt plan- och bygglagen
 
´3HUVRQHUVRPEH¿QQHUVLJLE\JJQDGVYHUNHW
vid brand kan lämna det eller räddas på annat
sätt.”
Detta genomförs genom att en samlad bedömning utförs av möjligheten till självutrymning
vid större bränder i ett fordon som stannat i
Varbergstunneln. Principen om självutrymning i en tunnel bedömdes vara uppfylld
för ett olycksscenario om uppsatta kriterier
avseende toxisk påverkan, temperaturpåverkan eller värmestrålning inte överskrids.

 3HUVRQRO\FNRUSnVSnU
I regeringens nollvision för antalet omkomna
inom transportsystemet omfattas även
SHUVRQSnN|UQLQJDUSnMlUQYlJHQ7UD¿NYHUNHW
WRJXQGHUEHVOXWHWDWWPLQVNDDQWDOHW
RPNRPQDLMlUQYlJVWUD¿NHQPHGSURFHQW
till 2020 med utgångspunkt i referensåret
,VWDWLVWLNHQ|YHUDQWDOHWRPNRPQD
ska även självmord inräknas. I första hand
NRPPHU7UD¿NYHUNHWVnWJlUGHUDWWNRQFHQtreras till platser som över tid visat sig särskilt
problematiska (”hot spots”), där åtgärder
snabbt kan förväntas ge tydliga resultat.
För att nå de uppsatta målen behöver man
arbeta med ständiga förbättringar, även om
ambitionsnivån redan varit hög vid projektering av nya sträckor och stationer.

 6N\GGVREMHNW
6N\GGVREMHNWLGHQWL¿HUDVRFKULVNQLYnQL
nollalternativ och planförslag bedöms utifrån
järnvägens utformning och tekniska standard.
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 1XOlJHRFKULNWOLQMHU
 %HVNULYQLQJDYQXOlJHRFK
SODQHUDGDQOlJJQLQJ
Västkustbanan går i dagsläget genom hela
Varbergs tätort, vilket även den nya sträckningen av järnvägen kommer att göra. Ungefär
tre kilometer av den nya järnvägen planeras
JnLWXQQHO%H¿QWOLJMlUQYlJRFKSODQHUDGQ\
VWUlFNQLQJYLVDVL¿JXUQHGDQWLOOVDPPDQVPHGLGHQWL¿HUDGHULVNRFKVN\GGVREMHNW
i området.
Tillåtlighetskorridoren sträcker sig i norr förbi
Getteröns fågelreservat, som är ett utpekat
Natura 2000-område i väster och bostadsområden med enfamiljshus och radhus till
öster. Närmare Varbergs centrum karaktäriseras området av industriverksamhet. Enligt
IDVWLJKHWVNDUWDQ /DQWPlWHULHW ¿QQV
GHWFLUNDPHWHU|VWHURPGHQEH¿QWOLJD
järnvägen och Viskadalsbanan en industri
med kemisk verksamhet. Verksamheten
omfattas av lag om åtgärder för att förhindra
och begränsa allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagen). I den norra delen av Varbergs
WlWRUW¿QQVRFNVn9,9$%VDYORSSVUHQLQJVYHUN
Dagens och framtida järnväg passerar också
ÀHUDFLVWHUQHUYLG9DUEHUJVKDPQGHVVDlUL
Varbergs översiktplan utpekade som miljöIDUOLJYHUNVDPKHWbYHQFLVWHUQHUQDRPIDWWDV
DY6HYHVRODJHQ,QRUUDGHOHQ¿QQVRFNVnI\UD
bensinstationer.
I Varbergs centrum karaktäriseras bebyggelsen av tät stadsbebyggelse, varav en stor
GHOEHVWnUDYERVWlGHULYLVVDGHODU¿QQV
enfamiljshus men till största delen är husen
ÀHUIDPLOMVKXV%ODQGDWPHGERVWlGHUQD¿QQV
också olika sorters verksamheter, så som
hotell, affärer och restauranger. I nuläget
ligger Varbergs hamn väster om stationen,
9DUEHUJVNRPPXQSODQHUDUDWWÀ\WWDYHUNVDPheten och istället utveckla en ny stadsdel i
RPUnGHW7YnI|UVNRORU¿QQVLGHFHQWUDOD
delarna.
(QEHQVLQVWDWLRQ¿QQVPHWHUIUnQEH¿QWOLJ
VWDWLRQ8QJHIlUPHWHUYlVWHURPGHQ
EH¿QWOLJDMlUQYlJHQ¿QQVLGDJ&DPSXV
Varberg och två gymnasieskolor. Efter
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ombyggnaden kommer järnvägen här gå i
tunnel. De vårdinrättningar som idag ligger
i närheten av järnvägsspåret (den närmaste
OLJJHUFLUNDPHWHUIUnQEH¿QWOLJMlUQYlJ 
NRPPHUHIWHURPE\JJQDG¿QQDVLDQVOXWQLQJ
till den planerade tunneldelen. Godsbangården i Varberg ligger i dag väster om
stationen i Varberg centrum och kommer efter
ombyggnaden att placeras i den norra delen
av tillåtlighetskorridoren mellan Getteröns
naturreservat och Västkustbanan.
Söder om stationen går järnvägen sydväst och
fortsätter längs med kusten. Områdena karaktäriseras av bostadsbebyggelse i Hästhaga och
fritidsbebyggelse samt rekreationsområden i
$SHOYLNHQ,RPUnGHW¿QQVlYHQI|UVNRORURFK
YnUGLQUlWWQLQJDU'HQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQ
fortsätter sydöst där områdena karaktäriseras
av jordbruksmark och enstaka bebyggelse.
Den planerade järnvägen går efter det nya
läget för stationen ner i betongtunnel ungefär
300 meter för att sedan gå in i bergtunnel
via Mariedal och Sörse. Bebyggelsen ovanför
tunneldelen består av tät stadsbebyggelse med
EnGHÀHUIDPLOMVRFKHQIDPLOMVKXV,0DULHGDO
kommer en bensinstation ligga ovanpå den
planerade tunneln. Vidare kommer i Mariedal
RFK6|UVHÀHUDVNRORUOLJJDRYDQSnHOOHUL
anslutning till planerad tunnel. Från tunnelmynningen i Breared går järnvägen åter
på mark inom området för rekreation och
odlingsmark med enstaka bostadsbebyggelse.
Västkustbanan genom Varbergs tätort
passerar i dagsläget sex stycken plankorsQLQJDUYLGDUH¿QQVHQSODQNRUVQLQJWLOOSODWWformarna på stationen. Alla resenärer måste
korsa spåren i plan för att nå plattformarna.
Den nya järnvägsanläggningen har inga
plankorsningar och plattformar nås planskilt
med trappor eller hiss.
Sammanlagt ligger idag cirka 240 bostadshus
ÀHUIDPLOMVRFKHQIDPLOMVKXV LQRPPHWHU
IUnQGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQPHWHUlUGHW
basavstånd som enligt Länsstyrelsen i Halland
kan tillämpas vid bebyggelse av småhus och
tätort.
Den nya järnvägssträckningen kommer att
SDVVHUDFLUNDERVWDGVKXV ÀHUIDPLOMVRFK
enfamiljshus), varav cirka 200 är belägna
RYDQSnWXQQHOGHOHQ'HW¿QQVWUHERVWlGHUL
anslutning till den norra delen av tillåtlighets-

korridoren där järnvägen går i markplan. Tre
DYERVWlGHUQD¿QQVLFHQWUXPQlUDWUnJHW,
%UHDUHG¿QQVHWWERVWDGVKXVLQRPPHWHU
IUnQMlUQYlJHQRFKL9DUHERUJ¿QQVHWW
Rekommenderad väg för farligt gods är
ULNVYlJ 9lVWNXVWYlJHQ *HWWHU|YlJHQRFK
de vägar som leder till hamnen. Getterövägen
korsar järnvägen via Getteröbron i norr.

 5LVNHUVRPVNDEHDNWDVHQOLJW
PLOM|EDONHQ
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingår som
en obligatorisk del i järnvägsplanen som en
grund för en samlad bedömning av projektets konsekvenser för miljö, hälsa, säkerhet,
hushållning med naturresurser och den
fysiska miljön i övrigt. Den ska även möjliggöra insyn och påverkan från organisationer
och allmänhet i såväl processen som i den
slutliga dokumentationen. Risk och säkerhet
utgör en aspekt som ska beskrivas i en MKB.
5LVNHUVRPVNDEHDNWDVLHQ0.%lUI|OMDQGH
•

Riskkällor i omgivningen som kan ge en
negativ påverkan på verksamheten.

•

Risker vid bygg- och driftskede som kan ge
negativ påverkan på omgivningen.

•

Risker som kan ge negativ påverkan inom
den studerade verksamheten.

Vid beskrivning av risker inom verksamheten
görs en uppdelning mellan när sträckan går i
tunnel samt när sträckan går på ytan eftersom
förutsättningarna skiljer sig markant.

 2O\FNRUVRPEHDNWDVL
GULIWVNHGHW
En översiktlig beskrivning görs nedan över
vilka olyckor på järnväg som utgör en risk
inom järnväg samt mot omgivningen. Farligt
gods-olycka hanteras som enskild olyckstyp
vilket innebär att brand inte innefattar brand i
farliga ämnen.

8UVSnUQLQJ
Urspårning drabbar i första hand resenärer.
0lQQLVNRUVRPEH¿QQHUVLJLEDQDQVQlUKHW
och byggnader som är belägna i omgivningen
kan också påverkas negativt. Urspårning
kan uppstå på grund av sabotage, ban- eller
signalfel, fordonsfel eller felaktigt handhavande. Den mekaniska trögheten medför att



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 20 - Risk och säkerhet

kraften vid en urspårning är riktad framåt och
ett urspårat tåg stannar därför oftast inom
VSnURPUnGHW$WWYDJQDUKDPQDUOlQJUHlQ
meter från rälsen är mycket ovanligt.

%UDQG
Brand kan uppstå på stationen, i tunnlarna
och i anslutning till dessa. Orsaker till brand i
tåg kan vara elfel, tjuvbroms eller motorbrand.
Sabotage och anlagd brand räknas också som
en orsak till brand i anläggningen.
Vissa underhålls- och felavhjälpningsarbeten
såsom svetsning och kapning kan också vara
en orsak till brand.

2O\FNRUPHGIDUOLJWJRGV
Med farligt gods-olycka avses endast de
olyckor där det farliga godset har spridits
utanför behållaren. En urspårning utan
läckage räknas därmed inte som en farligt
gods-olycka. Konsekvenserna begränsas oftast
till inom 30-50 meter från utsläppspunkten
men vid stora olyckor som explosioner och
gasutsläpp kan omgivningen drabbas hundratals meter från utsläppspunkten.

.ROOLVLRQ
Kollision kan till exempel innebära att två
tåg kolliderar med varandra eller att ett tåg
kolliderar med någon tung konstruktion
belägen i närheten, till exempel en bropelare.
Kollision mellan tåg, arbetsfordon och/eller
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konstruktion delas upp i kollision med lätt
eller tungt föremål. Gränsen mellan lätt och
tungt föremål går vid vikten av en personbil.
Kollision kan också inträffa om ett arbetsIRUGRQEH¿QQHUVLJI|UQlUDHOOHUSnVSnUHQ
QlUHWWWnJSDVVHUDUbYHQO|VLQUHGQLQJHOOHU
andra föremål på spåren kan leda till en
kollision. Kollisioner kan i värsta fall leda till
stora konsekvenser för både omgivning och
resenärer.

3HUVRQRO\FNRU
Personolyckor antas ha sin grund i att
personer vistas för nära spåren, fastnar/
kläms/ faller på spår eller i station. Det kan
också orsakas av brott som till exempel
stenkastning, rån, överfall, rökning och fylleri
eller obehörigt beträdande av spår.
Personpåkörning är den vanligaste olyckstypen på järnväg. Orsaker till personpåkörning
är oftast plankorsningsolyckor eller att obehöULJDEH¿QQHUVLJLVSnURPUnGHW'HWVHQDUH
innefattar även självmord.

(ORO\FNRU
Elolyckor kan inträffa vid trasiga installationer
och/eller om obehöriga tar sig in på spårområdet.

1DWXURO\FNRU
Naturolyckor som kan utgöra en olycksrisk mot järnvägen är till exempel ras och

Olycksrisker som
påverkar omgivningen

Olycksrisker som
påverkar inom
planområdet/
verksamheten

Olycksrisker i
omgivningen som
påverkar planområdet/
verksamheten

Figur 20.3 Riskpåverkan, Pilarna avser riskpåverkan för risker utifrån som
påverkar verksamheten, risker från verksamheten som påverkar områden
utanför och påverkan inom verksamheten.
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skred, erosion, översvämning och stormar.
Översvämning kan utgöra en risk genom att
höga vattenstånd kan underminera banvallen.
En tunnel kan även översvämmas vid höga
À|GHQ

6DERWDJH7HUURULVP
Sabotage/terrorism kan orsaka skador på
anläggningen som leder till olycka eller direkta
skador på person. Det omfattar vitt skilda
händelser, till exempel mindre skadegörelse,
anlagd brand och större explosioner.

 2O\FNRUVRPEHDNWDVL
E\JJVNHGHW
bYHQRO\FNRUVRPNDQLQWUlIIDXQGHU
byggskedet ska beaktas. En översiktlig
beskrivning görs nedan över olyckor som kan
utgöra en risk för tredje man, det vill säga
ERHQGHWUD¿NDQWHURFKDQGUDVRPEH¿QQHU
sig i närheten av de arbeten som ska utföras.
Olycksrisker under byggskedet kan indelas i
I|OMDQGHKXYXGRPUnGHQ

del i centrala Varberg, med närhet till bostäder
och verksamheter.

7UD¿NRO\FNRU
7UD¿NRO\FNRUVNHURIWDLVDPEDQGPHG
för höga hastigheter, trånga körvägar och
besvärlig väderlek. Drogpåverkade förare kan
YDUDHQDQQDQRUVDNWLOOWUD¿NRO\FNRU
Byggandet av Varbergstunneln innebär ett
stort antal transporter. Temporära omläggQLQJDUDYWUD¿NHQLVWDGHQNRPPHUDWWVNH
under byggskedet på grund av schakt och
tillfälliga ytor. Arbetsfordon behöver ibland
komma ut på allmän väg där hastigheten är
högre än vad arbetsfordonet kan köra. Detta
kan leda till köer eller kollision om bilar inte
uppmärksammar den låga hastigheten eller
I|UV|NHUN|UDRPSnYlJPHGP|WDQGHWUD¿N
Transporter till och från Varbergstunneln
VDPWRPOlJJQLQJDYWUD¿NNDQPHGI|UD
olyckor.

%UDQGRFKH[SORVLRQVULVNHU

gYHUVYlPQLQJ

Brännbart material utgörs i första hand av
drivmedel och oljor i fordon och arbetsmaskiner, fordonens däck samt elektriska installationer, men kan även utgöras av brännbara
tätningsmaterial, andra brandfarliga och
explosiva varor samt brännbart avfall som
uppkommer under arbetet. Vanligaste orsaken
till brand torde vara antändning i fordon och
heta arbeten.

Prognoser för framtida klimatförändringar
innebär att risken för översvämningar ökar.
Häftiga regn kan orsaka översvämningar
liksom nivåförändringar i hav och vattendrag.
Uppströms området mellan Getteröbron och
centrala delarna av Varberg har det historiskt
förekommit översvämningar vid kraftiga regn.

Eftersom Varbergstunneln kommer att byggas
LHWWUHGDQH[SORDWHUDWRPUnGH¿QQVULVNI|U
att komma i kontakt med installationer tillhörande andra verksamhets-, fastighets- eller
ledningsägare.
9LGDUEHWHLEHUJNDQGHW¿QQDVULVNI|UDWW
odetonerat sprängämne från tidigare arbeten
(så kallade dolor) kan påträffas. Dessa dolor
kan explodera i samband med krossning av
skärningsberg.

'HIRUPDWLRQHUVlWWQLQJDURFKUDV
Ras och skred kan orsakas av yttre påverkan,
överbelastning, underminering med mera.
Arbeten med schakt och sprängningar kan
orsaka sättningar, deformationer, blocknedfall
och ras eller kollaps av tunnlar och konstruktioner. Tråg och betongtunnel byggs till stor

)|URUHQDGPDUN
Västkustbanan passerar idag områden i norra
delen av Varberg där industriell verksamhet
har bedrivits under lång tid. Miljötekniska
undersökningar påvisar olika grad av föroreQLQJDUDYPDUNRFKJUXQGYDWWHQLGHORPUnGHQ9LGVFKDNWDUEHWHQNDQGHW¿QQDVULVN
för spridning av föroreningar. Klorerade
O|VQLQJVPHGHO¿QQVLPDUNHQYLGLI|URUHningsplymen nedströms Kvarteret Renen,
Heurlins och vid Monarkfabriken. Klorerade
lösningsmedel (till exempel tetrakloreten, PCE
och trikloreten, TCE) kan vid långtidsexponering vara cancerframkallande och ge påverkan
på lever och njurar.
Schaktarbeten och hantering av förorenade
jordmassor kan medföra luktproblem i näromUnGHW6W|UVWULVNI|UGHWWD¿QQVLDQVOXWQLQJ
till Lassabackadeponin.
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8WVOlSSDYIDUOLJDlPQHQ

)|UVNRORUVNRORU

Olyckor vid kemikalie- och drivmedelshantering kan orsaka utsläpp till mark och vatten.
Grundvattentäkter och känsliga vattendrag
kan då skadas. Vid känsliga vattendrag är
miljörisken betydande, medan den akuta
risken för tredje man är lägre. Olyckor
eller sabotage kan även leda till bränder,
eftersom brandfarliga kemikalier som
GULYPHGHOJDVÀDVNRUPHGPHUDKDQWHUDVL
byggskedet. Brand i tätbefolkade områden
eller i innestängda utrymmen kan då medföra
betydande risker för tredje man och personal.

,GHFHQWUDODGHODUQDDY9DUEHUJ¿QQVL
QXOlJHWÀHUDVNRORURFKI|UVNRORULDQVOXWQLQJ
WLOOEH¿QWOLJMlUQYlJ1lUPDVWHVNRODOLJJHU
FLUNDPHWHUIUnQMlUQYlJHQ+lUNRPPHU
den ombyggda järnvägen gå i tunnel. Två
förskolor kommer efter ombyggnaden att
¿QQDVLQRPDYVWnQGSnRFKPHWHU
från tråget. Järnvägsanläggningens påverkan
ur riskhänsyn på dessa förskolor bedöms som
liten dels på grund av trågets inneboende
skydd och dels på grund av avståndet mellan
I|UVNRODRFKVSnU,0DULHGDORFK6|UVH¿QQV
ÀHUDVNRORUQlUDRFKLQRPRPUnGHWI|UWLOOnWlighetskorridoren. Järnvägen kommer i detta
område att gå i tunnel, riskpåverkan på dessa
skolor bedöms som liten.

2EHK|ULJWLQWUnQJRFKVDERWDJH
3HUVRQHU WUHGMHPDQ VRPEH¿QQHUVLJ
olovligen på arbetsplatsen saknar skyddsklädsel och kan åsamka sig själva och andra
skada. Obehöriga som vistas inom arbetsområdena löper risk att skadas exempelvis genom
påkörning, genom elolyckor och vid sprängningsarbeten.

 6N\GGVYlUGDREMHNWRPUnGHQ
I detta avsnitt kommenteras kort de skyddsYlUGDREMHNWRFKRPUnGHQVRPLGHQWL¿HUDWVL
DQOXWQLQJWLOOEH¿QWOLJRFKSODQHUDGMlUQYlJVsträckning.

*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDW1DWXUD
RPUnGH
Projektets påverkan på Natura 2000-området
Getteröns fågelreservat med avseende på
vatten- och våtmarkspåverkan i kapitel 9
NaturmiljöRFKNDSLWHONatura 2000.

5HQLQJVYHUNYlUPHYHUN
Kommunens värmeverk och VIVABs reningsverk är båda utpekade som skyddsobjekt. De
OLJJHULGDJFLUNDUHVSHNWLYHPHWHUIUnQ
EH¿QWOLJMlUQYlJ$QOlJJQLQJHQVSnYHUNDQ
ur riskhänsyn på dessa skyddsobjekt bedöms
OLWHQEnGHI|UEH¿QWOLJRFKRPE\JJGMlUQYlJ

9nUGLQUlWWQLQJDU
,GHFHQWUDODGHODUQDDY9DUEHUJ¿QQVL
QXOlJHWÀHUDYnUGLQUlWWQLQJDULDQVOXWQLQJ
WLOOEH¿QWOLJMlUQYlJ'HQQlUPDVWHOLJJHU
cirka 70 meter från järnvägen. Järnvägen
kommer efter ombyggnad i detta område gå
i tunnel. Järnvägsanläggningens påverkan
ur riskhänsyn på dessa skyddsobjekt bedöms
som liten.



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

%RVWDGVEHE\JJHOVH
7RWDOW¿QQVLGDJERVWDGVKXVLQRP
PHWHUIUnQEH¿QWOLJMlUQYlJ'HÀHVWDDYGHVVD
ERVWDGVKXV¿QQVLGHWRPUnGHGlUMlUQYlJHQ
efter ombyggnad kommer att gå i tunnel.
Därmed kommer järnvägens påverkan ur
riskhänsyn på dessa att minska med den nya
järnvägssträckningen. Risker i samband med
farligt gods-transporter på järnvägen har
utretts i Riskanalys.

 5LVNREMHNW
I detta avsnitt kommenteras kort de riskobjekt
VRPLGHQWL¿HUDWVLDQVOXWQLQJWLOOEH¿QWOLJRFK
planerad järnvägssträckning och som skulle
kunna innebära en risk för järnvägsanläggningen.

,QGXVWULYHUNVDPKHW
,QRUUDGHOHQDY9DUEHUJVFHQWUXP¿QQV
industriell verksamhet nära järnvägen. 30
PHWHU|VWHURPGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQRFK
9LVNDGDOVEDQDQ¿QQVHQNHPLVNYHUNVDPKHW
Verksamheten omfattas av Sevesolagen vilken
innefattar krav på åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Verksamhetens påverkan på järnvägsanläggningen
bedöms likvärdig före och efter ombyggnad.

&LVWHUQHU
0HOODQ9DUEHUJVKDPQRFKMlUQYlJHQ¿QQV
ÀHUDFLVWHUQHUVRPlUXWSHNDGHVRPPLOM|IDUOLJ
YHUNVDPKHWL9DUEHUJV|YHUVLNWVSODQbYHQ
cisternerna omfattas av Sevesolagen. Cister-
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QHUQDOLJJHUSnHWWDYVWnQGPHOODQRFK
PHWHUIUnQEH¿QWOLJMlUQYlJ(IWHURPE\JJQDG
kommer järnvägen här gå i tråg. Cisternernas
påverkan på järnvägsanläggningen bedöms
likvärdig före och efter ombyggnad. Planer
¿QQVSnDWWDYYHFNODFLVWHUQHUQDWLGSODQI|U
detta är ännu inte framtagen.

%HQVLQVWDWLRQHU

 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
Planförslaget medför att totalt 220 tåg går
genom Varberg och norrut, jämfört med 200
tåg i nollalternativet. Planförslaget medför
följande förbättringar i driftskedet jämfört
PHGQROODOWHUQDWLYHW
•

Planförslaget omfattar cirka 3 kilometer
tunnel vilket i detta område minskar konsekvenserna av en farligt godsolycka.

•

I centrala Varberg går järnvägen i ett tråg
vilket i detta område minskar konsekvenserna av en farligt godsolycka.

•

Den nya godsbangården utformas helt
PHGVLJQDOUHJOHUDGHVSnUYLONHWGHQEH¿QWliga godsbangården inte har.

I nuläget förekommer transporter av farligt
gods på hamnens egna järnvägsspår i nära
DQVOXWQLQJWLOOEH¿QWOLJMlUQYlJ,KlQGHOVHDY
olycka skulle detta kunna innebära risk för
järnvägsanläggningen. På hamnbangården
förekommer viss rangering av containertransporter till hamnterminalerna. Varbergs
NRPPXQSODQHUDUDWWÀ\WWDKDPQYHUNVDPheten, tidplan för detta är ännu inte framtagen.

•

Järnvägen har dubbelspår med bättre teknisk standard än dagens järnväg.

•

Inga plankorsningar. Plattformar nås
planskilt med trappor eller hiss.

5HNRPPHQGHUDGYlJI|UIDUOLJWJRGV

•

Tillfällig gångbro över spåren till tillfällig
station.

•

Åtgärder vidtas så att kapaciteten för
avledning av dagvatten inte försämras i
samband med utbyggnad av järnvägen.

•

Under byggskedet anordnas översvämningsskydd vid arbete med tråg och tunnel.

•

Plan för hantering av massor baserat på
jordmassornas föroreningsinnehåll. Massorna ska hanteras på ett sådant sätt att
spridning av föroreningar vid schaktning
eller transport minimeras.

•

Miljökontrollant ska vara närvarande under pågående arbeten gällande förorenade
massor och förorenat vatten.

•

3ODWVVSHFL¿NDULNWYlUGHQ365WDVIUDP
avseende hälsa och miljö för hantering av
förorenade massor. Riktvärdena används
som mätbara åtgärdsmål vid grävning
samt hantering av förorenade massor. PSR
ska vara tillämpbara för att bedöma risker,
i samband med en entreprenad och efter
det att den nya anläggningen är i bruk.

,QRUUDGHOHQ¿QQVI\UDEHQVLQVWDWLRQHU
belägna cirka 200 meter från järnvägen. Det
¿QQVlYHQEHQVLQVWDWLRQHULFHQWUXPRFK
Mariedal. Påverkan på järnvägsanläggningen
ur riskhänsyn från dessa bensinstationer
EHG|PVOLWHQEnGHI|UEH¿QWOLJRFKRPE\JJG
järnväg.

9DUEHUJVKDPQ

Transporter av farligt gods på väg i närheten
DY9lVWNXVWEDQDQJnUIUlPVWSnULNVYlJ
9lVWNXVWYlJHQ VDPWYlJ9lUQDPRYlJHQ
%H¿QWOLJSODQNRUQLQJPHOODQULNVYlJ
och Viskadalsbanan innefattas inte i Projekt
Varbergstunneln. Risker från farligt godstranVSRUWHUSnYlJEHG|PVOLNYlUGLJI|UEH¿QWOLJ
och ombyggd järnväg.

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
,QXOlJHWSDVVHUDUWRWDOWFLUNDWnJIUnQ
Varberg och norrut. I nollalternativet 2030
kommer totalt cirka 200 tåg att passera
genom Varberg och norrut, järnvägens
tekniska status har ungefär samma standard
som idag. Antal tåg från Varberg och söderut
är lägre. Det största riskmomentet i nollalternativet är personpåkörningar som främst
beror på kvarvarande plankorsningar. På
JUXQGDY|NDGWUD¿NHULQJ|NDUULVNQLYnQQnJRW
jämfört med nollalternativet, konsekvenserna
bedöms som måttligt negativa.

 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
%\JJVNHGH
Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
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PSR tas fram för 4 områden, för övriga
områden används Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord.

'ULIWVNHGH
Genomförandet av nedanstående skyddsåtgärder hanteras i planbeskrivningen.
Ett stort antal säkerhetsåtgärder genomförs
enligt Underlagsrapport risk och säkerhet,
MKB.
För att minimera riskerna för påverkan på
Natura 2000-området Getteröns fågelreservat
JHQRPI|UVQHGDQVWnHQGHVN\GGVnWJlUGHU
•

•

•

Dagvatten från godsbangården samlas upp
i kassettdike och i utjämningsmagasin som
är avstängningsbara innan utsläpp till Lassabackabäcken och ett mindre dike i norra
delen. Eventuella utsläpp på godsbangården kommer då att kunna samlas upp.
Anläggningen utformas så att det är möjligt att pumpa upp förorenat vatten från
kassettdike eller från brunnar på godsbangården.
Godsbangården är helt och hållet signalreglerad vilket minskar risken för kollision
PHOODQJRGVYDJQDU GHQEH¿QWOLJDJRGVbangården är inte fullt signalreglerad).

Vidare kommer den nya järnvägen till stor
del att stängslas in för att hindra obehörigt
spårbeträdande. Områden som kommer
att stängslas in är den nya godsbangården,
järnvägen söder om Getteröbron fram till
tråget och området kring tunnelmynning och
spår i Brearedsområdet.
Räddningstjänsten tillförsäkras god tillgänglighet till den nya godsbangården genom de
VHUYLFHYlJDUVRP¿QQVSnYlVWUDRFK|VWUD
sidan av godsbangården.
Bullerskydd utformas med beaktande av
säkerhetskrav på utrymning och evakuering.

 .RQVHNYHQVHUE\JJVNHGH
Arbetsmiljörisker och risker mot tredje man
är alltid viktigt att beakta i stora infrastrukturprojekt. Det fordras ett kontinuerligt arbete
och stort fokus på arbetsmiljöfrågor vid planering inför och under byggskedet. Flertalet av
de åtgärder som vidtas för att minska arbets-
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miljörisker har generellt även positiv effekt på
VlNHUKHWHQI|UWUHGMHPDQERHQGHWUD¿NDQWHU
RFKDQGUDVRPEH¿QQHUVLJLQlUKHWHQDYGH
arbeten som ska utföras.
Undersökningar av förekommande halter
klorerade lösningsmedel gör att det bedöms
som lite risk för exponering utanför arbetsområdet. Arbetsområdena kommer att vara
avspärrade för allmänheten, halterna av klorerade kolväten bedöms inte påverka tredje man.
Pågående och planerat arbete avseende
byggskedet gör att det bedöms sannolikt
att tillräckliga åtgärder kan vidtas för att
LGHQWL¿HUDGHULVNHULE\JJVNHGHWVNDNXQQD
betraktas som acceptabla.
Byggmetoder väljs och produktionen planeras
så att intrång och störningar för omgivningen
EHJUlQVDV7UD¿NO|VQLQJDUQDNRPPHUDWWVH
i stort sett likadana ut under hela byggtiden.
9LONHWlUHQVWRUI|UGHOI|UWUD¿NDQWHUQDGHW
blir enkelt och tydligt.
Effekterna under byggskedet bedöms som små.
Konsekvenserna bedöms som små negativa.
(QYLVVRVlNHUKHW¿QQVNULQJGHQQDEHG|Pning då inte alla förutsättningar är helt kända.

 .RQVHNYHQVHUGULIWVNHGH
Genom utbyggnaden av dubbelspår genom
Varberg möjliggörs ett utökat resande med
WnJSnEHNRVWQDGDYELOUHVDQGHWbYHQ
JRGVWUDQVSRUWHUÀ\WWDV|YHUIUnQODVWELOWLOO
MlUQYlJ'HWWDSnYHUNDUWUD¿NVlNHUKHWHQ
i positiv riktning eftersom järnväg är ett
EHW\GOLJWVlNUDUHWUD¿NVODJlQELO/RNDOW
SnYHUNDVWUD¿NVlNHUKHWHQSRVLWLYWJHQRP
att ett gammalt enkelspår ersätts med nytt
dubbelspår. Den vanligaste olyckstypen på
järnväg är personpåkörning ofta orsakat
av plankorsningsolyckor. Risken för detta
minskas betydligt genom att alla plankorsningar mellan väg och järnväg försvinner och
HUVlWWVPHGSODQVNLOGDNRUVQLQJDU%H¿QWOLJW
markspår genom centrala Varberg kommer
att ersättas med nytt dubbelspår under mark i
tunnel. Detta medför att säkerheten generellt
för tredje man och omgivningen här bli högre
än tidigare.

8WU\PQLQJVVlNHUKHW
Vid brand i tåg är huvudstrategin i Varbergstunnelns säkerhetskoncept att det brinnande
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tåget ska köras till stationen eller ut ur
tunneln för att sedan utrymmas. Utrymning
ska normalt ske på stationen och endast i
undantagsfall i tunnel. På en station sker
utrymningen i god miljö med normal urstigning, god belysning och via effektiva utgångar
som är de uppgångar som normalt används av
resenärerna.
Sannolikheten är stor för att tåg kan föras till
station så att utrymning kan genomföras där.
Det kan dock inte uteslutas att ett brinnande
tåg stannar i tunneln.
Utrymning från tåg i tunneln sker längs de
belysta gångbanorna fram till närmaste nödutgång och vidare genom en sluss till säker plats
i servicetunnel. I servicetunnel kan resenärerna själva gå vidare upp till markytan. De
resenärer som av olika skäl inte själva orkar
gå vidare kan stanna i servicetunneln (de
EH¿QQHUVLJGnSnVlNHUSODWV RFKYlQWDSn
assistans för vidare transport ut till det fria.

3HUVRQVlNHUKHWLWXQQODU
Sannolikheten för olyckshändelser i Varbergstunneln som kan leda till allvarliga skador
eller dödsfall för resenärer och tågpersonal är
P\FNHWOLWHQ'RFNVNXOOHÀHUDDYGHDQDO\VHrade olyckshändelserna kunna medföra stora
konsekvenser. De händelser med störst signi¿NDQWSnYHUNDQSnSHUVRQULVNHQI|UUHVHQlUHU
och tågpersonal utgörs i huvudsak av urspårning, kollision och brand samt kombinationer
av dessa.
Med aktuellt säkerhetskoncept hamnar den
beräknade risknivån i området med låg risk
för alla analyserade händelser med persontåg.
Detta innefattar urspårning persontåg, brand
LSHUVRQWnJRFKNROOLVLRQSHUVRQWnJ±DQQDW
föremål. Samhällsrisken kopplad till händelser
PHGSHUVRQWnJXSSI\OOHUGlUPHG7UD¿NYHUNHWV
ambitionsnivå.
I Varbergstunneln kan det förekomma
VDPWLGLJWUD¿NDYJRGVWnJRFKSHUVRQWnJ
Sannolikheten för en händelse med godståg
som medför att ett persontåg måste stoppa
och utrymmas i tunneln är extremt liten.

3HUVRQVlNHUKHWSnVWDWLRQ
Utrymningen från stationen dimensioneras så
att en hög säkerhet uppnås på stationen.

)DUOLJWJRGV
Sannolikheten att en farligt godsolycka på
järnvägen ska inträffa i anslutning till aktuellt
område är mycket liten. Om det trots allt
skulle inträffa en farligt godsolycka kan det
inte uteslutas att konsekvenserna blir stora.
Risk för tredje man avseende farligt godsolyckor ökar inte på grund av planerad
utbyggnad av Västkustbanan/Varbergstunneln. På grund av ett inneboende skydd i form
av tråg och tunnel kommer konsekvenserna
av en farligt godsolycka i området snarare
att minska risken jämfört med dagsläget. För
EH¿QWOLJEHE\JJHOVHVRPLGDJOLJJHUQlUD
järnvägen och där sträckningen i framtiden
kommer gå genom tunnel kommer risknivåerna för farligt godsolyckor att minska betydligt.

3HUVRQVlNHUKHWWUHGMHPDQ
Personpåkörningar (inklusive suicid) är
den enskilt vanligaste olyckshändelsen på
järnväg. Denna risk berör både tredje man och
resenärer. Med planerade åtgärder bedöms
risken för personpåkörningar i projekt
Varbergstunneln acceptabel.
Utöver personpåkörningar är de olycksKlQGHOVHULMlUQYlJVWUD¿NHQVRPKDUVW|UVW
påverkan på risknivån för tredje man
kopplade till transporter av farligt gods. Risk
för utsläpp av farligt gods och påverkan på
tredje man värderas i en riskbedömning.
Bedömningen visar att nivån för individrisk
kopplad till farligt godsolyckor hamnar mellan
-6RFK-7, vilket bedöms som acceptabelt.
6DPKlOOVULVNHQDQDO\VHUDVI|UEH¿QWOLJEHE\Jgelse tillsammans med planerad framtida
utveckling av befolkning och bebyggelse i
anslutning till stationsområdet.
En samlad bedömning är att projekt Varbergstunnelns riskbidrag för tredje man är på en
acceptabel nivå och uppfyller acceptanskriterier både avseende samhällsrisk och individrisk.

6N\GGVREMHNW
3ODQI|UVODJHWPHGI|UÀHUDI|UGHODUXUULVNV\Qpunkt. Utformning med tunnel och tråg
minskar konsekvenserna för omkringliggande
skyddsobjekt. Den nya järnvägen kommer att
ha dubbelspår och en bättre teknisk standard
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i både nuläget och i framtida anläggningar en
hög säkerhet.

än dagens järnväg vilket minskar risknivån.
'HWWDPHGI|UDWWI|ULGHQWL¿HUDGHVN\GGVREjekt minskar risknivån jämför med nollalternativet. Planförslaget medför att endast ett
fåtal bostäder och verksamheter ligger inom
PHWHUIUnQWUD¿NHUDWVSnU

1DWXUD*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDW
,SURMHNWHWÀ\WWDVGHQEH¿QWOLJDJRGVEDQgården till ett läge norr om Getteröbron.
5LVNHUÀ\WWDVGnIUnQFHQWUDOD9DUEHUJ
till ett externt läge i närheten av Natura
2000-området Getteröns fågelreservat. I
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen
KDULGHQWL¿HUDWVDWWGHQVW|UVWDULVNHQI|U
Natura 2000 området är att vattenkvaliteten
RFKÀ|GHQI|UlQGUDVLVDPEDQGPHGE\JJQDtionen av dubbelspår, ny godsbangård samt
tunnel i Varberg. Vattnet är källan till den
föda som tillgodoser de häckande fåglarna
och påverkan på denna skulle kunna ge stora
konsekvenser. Påverkan minimeras genom
beskrivna skyddsåtgärder.

Sammantaget bedöms effekterna under
driftskedet som små till måttligt positiva.
Konsekvenserna blir små till måttligt positiva.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
ULVNRFKVlNHUKHW

.OLPDWHIIHNWHU
Anläggningen har utformats så att tråg och
WXQQHONODUDUHQVLWXDWLRQIUDPWLOO
Främst avser detta en skyddsnivå på +3,5
meter på trågkanten, se vidare kapitel 5.
Ett framtida varmare klimat kan också
medföra överbelastning på järnvägens komponenter såsom kontaktledning, signalsystem
och banteknik. Järnvägens elanläggning och
signalanläggning har ett inbyggt system som
VWRSSDUWnJWUD¿NHQRPQRUPDOIXQNWLRQLQWH
uppnås. Risker kring solkurvor förebyggs
genom att den nya järnvägen utformas med
högsta tekniska standard vad avser räls,
befästning och sliprar. Genom att järnvägen i
VWRUWLQQHKnOOHUVWDQGDUGNRPSRQHQWHU¿QQV

Planförslaget medför en lägre risknivå jämfört
med nollalternativet. Detta beror främst
på järnvägens utformning och tekniska
standard. Den främsta åtgärden är att inga
SODQNRUVQLQJDU¿QQVLSODQI|UVODJHW6WDWLRnens utformning med trappor och hiss till
plattformar är en mycket positiv åtgärd för
att minska risker för resenärer. Flytten av
godsbangården är också positiv för boende i
Varberg, dock ökar istället riskerna något för
påverkan på Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat. Konsekvenserna blir sammantaget små till måttligt positiva.
Genom ett antal säkerhetsåtgärder får tunnel
och tråg och station en tillräcklig hög säkerhet.
Natura 2000-området Getteröns fågelreservat
är ett mycket viktigt skyddsobjekt, den nya
JRGVEDQJnUGHQÀ\WWDVWLOOHWWH[WHUQWOlJHL
närheten av detta område. På godsbangården
genomförs ett antal skyddsåtgärder som
minimerar påverkan på Natura 2000-området.

Tabell 20.1 Bedömda konsekvenser för risk och säkerhet i nollalternativet och planförslaget.
1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ

2PUnGH

%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

1RUURP*HWWHU|EURQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6|GHURP*HWWHU|EURQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

7XQQHOVWUlFND

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

6|GHURPWXQQHOQ

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

%H¿QWOLJMlUQYlJVRPVNDULYDV
6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ



6WRUDSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU
6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU
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 1DWXUDRPUnGHW*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDW
'HWWDNDSLWHOEHKDQGODU1DWXUDRPUnGHW*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDWRFKXWJ|UHWW
XQGHUODJI|UNRPPDQGHWLOOVWnQGVSU|YQLQJHQOLJWNDSLWOHW0LOM|EDONHQ1DWXUDlU
HJHQWOLJHQHQGHODYNDSLWHO1DWXUPLOM|.DSLWOHWEHVNULYHURFKUHGRYLVDUSnYHUNDQRFK
NRQVHNYHQVI|U*HWWHU|QVInJHOOLYRFKXWSHNDGH1DWXUDKDELWDWVDPWHQVDPPDQWDJHQEHG|PQLQJI|URPUnGHWVQDWXUYlUGHQRFKHYHQWXHOODVN\GGVnWJlUGHU

 %HG|PQLQJVJUXQGHU
Getteröns fågelreservat är ett särskilt skyddat
RPUnGHHQOLJWNDSLWOHW±PLOM|EDONHQ
(Natura 2000). Natura 2000 är ett nätverk
av värdefulla naturområden inom EU. Det
krävs tillstånd för att bedriva verksamheter
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
Tillstånd får lämnas endast om verksamheten
eller åtgärden ensam eller tillsammans med
andra pågående eller planerade verksamheter
HOOHUnWJlUGHULQWH

2. medför att den art eller de arter som avses
att skyddas utsätts för en störning som på
ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i
området av arten eller arterna.
När det gäller bullerpåverkan på fåglar från
MlUQYlJVWUD¿N¿QQVLQWHP\FNHWWLGLJDUH
forskning att utgå ifrån. I faktarutan på nästa
sida beskrivs kunskapsläget och hur den här
0.%QKDQWHUDUEXOOHUIUnJRURFKInJODU

NDQVNDGDGHQOLYVPLOM|HOOHUGHOLYVPLOM|HUL
området som avses att skyddas,

352-(.7(76+$17(5,1*$91$785$205c'(7
3U|YQLQJDY1DWXUDRPUnGHHQOLJWNDSLWOHWDPLOM|EDONHQNRPPHUDWWXWI|UDVLSURMHNWHW,
DUEHWVSURFHVVHQKDUWLGLJWVDPUnGPHGOlQVVW\UHOVHQRFKNRPPXQHQJHQRPI|UWVXQGHUGHFHPEHU
8WLIUnQGHWPDWHULDOVRPVNLFNDGHVLQVRPXQGHUODJI|UVDPUnGHWKDUOlQVVW\UHOVHQ\WWUDWVLJ|YHU
lUHQGHWRFKEODQGDQQDWJMRUWHQEHG|PQLQJDWWHQSU|YQLQJDY1DWXUDE|UVDPRUGQDVPHG
WLOOVWnQGSU|YQLQJI|UYDWWHQYHUNVDPKHWHQHQOLJWNDSLWOHWEPLOM|EDONHQ
,QI|USU|YQLQJDY1DWXUDXWI|UVHWW0.%DUEHWHVRPUHGRYLVDVLMlUQYlJVSODQHQV0.%I|UDWW
VHGDQI|UGMXSDVLGHQ0.%VRPWDVIUDPYLGSU|YQLQJHQWLOOVDPPDQVPHGYDWWHQYHUNVDPKHWHQ
'HWWDNDSLWHOlUWlQNWDWWVlUVNLOWI|UGMXSDGHRPUnGHQVRPEHK|YVI|UEHG|PQLQJDYMlUQYlJHQV
SnYHUNDQSn1DWXUDRPUnGHWVYlUGHQ,1DWXUYnUGVYHUNHWVKDQGERNI|U1DWXUDRPUnGHQ
DQJHVDWWHQ0.%I|U1DWXUDSU|YQLQJDUVNDWDXSSQHGDQVWnHQGHSXQNWHU






3nYHUNDQSnEHYDUDQGHV\IWHW J\QQVDPEHYDUDQGHVWDWXV
+XUYHUNVDPKHWHQSnYHUNDURPUnGHWVRPKHOKHWEHWUDNWDW
2PUnGHWVHNRORJLVNDVWUXNWXURFKIXQNWLRQRFKGHVVPRWVWnQGVNUDIW
.XPXODWLYDHIIHNWHU
)|UVODJWLOOVN\GGVnWJlUGHU

,I|UVWDKDQGVNDORNDOLVHULQJHQDYDQOlJJQLQJHQYDUDVnGDQDWWLQJHQVNDGDSnQDWXUYlUGHQDXSSVWnU
DOOWVnXQGYLNDVNDGD'lUHIWHUNDQVN\GGVnWJlUGHUJHQRPI|UDVI|UDWWDYKMlOSDHOOHUEHJUlQVDHQVNDGD
LQQDQEHVWnHQGHVNDGDXSSVWnURFKNRPSHQVDWLRQVnWJlUGHUGnPnVWHVlWWDVLQ
'HDVSHNWHUVRPEHG|PWVVRPYLNWLJDDWWEHKDQGODLGHQKlU0.%QlUYDWWHQNYDOLWHWSnGHWGDJRFK
JUXQGYDWWHQVRPVOlSSVWLOOUHFLSLHQWYLDEH¿QWOLJDYDWWHQGUDJRFKGLNHQPlQJGHQRFKÀ|GH NYDQWLWHW 
VRPJHQHUHUDVEXOOHURFKYLEUDWLRQHUVRPWnJWUD¿NRFKJRGVEDQJnUGHQELGUDUWLOOVDPWEHG|PGD
NXPXODWLYDHIIHNWHURFKHQVDPPDQWDJHQNRQVHNYHQVI|UODQGVNDSHW
2PUnGHWVEDNJUXQGVEHVNULYQLQJVDPWI|UXWVlWWQLQJDUDQJnHQGHQDWXURPUnGHWYDWWHQDVSHNWHUEXOOHU
RFKYLEUDWLRQHUVDPWI|URUHQDGHRPUnGHQ¿QQVLNDSLWHONaturmiljöBullerVibrationer
Förorenad markYtvattenRFKGrundvatten
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%8//(52&+)c*/$5
'HW¿QQVHQKHOGHOIRUVNQLQJNULQJInJODURFKYlJEXOOHU9lOGLJWP\FNHWDYGHWVRPlUVNULYHWJnUWLOOEDND
WLOOIlOWVWXGLHUDY5HLMQHQRFK)RSSHQPHGÀHUDL1HGHUOlQGHUQD VHWLOOH[HPSHO5HLMQHQRFK)RSSHQ
 ,6YHULJHKDUHQIRUVNDUJUXSSPHG-2+HOOGLQLVSHWVHQVWnWWI|UP\FNHWDYIRUVNQLQJHQ VHWLOO
H[HPSHO+HOOGLQRFK 
$YUHVXUVVNlOlUGHWRIWDVWUHDNWLRQHUHOOHUSRSXODWLRQVWlWKHWHUVRPDQYlQWVVRPPnWWSnVW|UQLQJPHQ
lYHQI\VLRORJLVNDUHDNWLRQHUVRPWLOOH[HPSHOVWUHVVNDQI|UHNRPPDlYHQRPGHWlUVYnUDUHDWWVWXGHUD
9lOGLJWRIWD¿QQVRFNVnSUREOHPDWWLVROHUDRUVDNHUQDWLOOPLQVNDGInJHOWlWKHWLROLNDIDOO6XPPHUVPHG
ÀHUD  YLVDUWLOOH[HPSHODWWGHWLHQYLVVVWXGLHLQWHlUEXOOHUVW|UQLQJVRPlUVNlOHWXWDQDWWDQGUD
IDNWRUHUVnVRPDWWYlJHQLVLJLQQHElUHQELRWRSI|UlQGULQJHOOHUDWWWUD¿NG|GOLJKHWNDQI|UNODUDHQ
PLQVNDGWlWKHWKRVInJODUQD
'HQHGHUOlQGVNDVWXGLHUQDRFKGlUPHGHQVWRUGHODYGHQVDPODGHYHWHQVNDSOLJDOLWWHUDWXUHQSHNDUXW
HQEU\WSXQNWI|UPlWEDUDPLQVNQLQJDULSRSXODWLRQVWlWKHWYLGHQYlJEXOOHUEHODVWQLQJPHOODQRFK
G%$HNYLYDOHQWQLYn+HOOGLQ  I|UHVOnUDWWGHQQDEU\WSXQNWNDQWLOOlPSDVVRPEHJUlQVQLQJVYlUGHI|U
YlJWUD¿NEXOOHULQDWXUPLOM|HU2PLQJHQNYDOLWHWVI|UVlPULQJNDQDFFHSWHUDVI|UHVOnVGHWWDYlUGHVlWWDVWLOO
G%$HNYLYDOHQWQLYnRPSURFHQWNYDOLWHWVI|UVlPULQJWROHUHUDVEOLUGHWG%$RFKRPSURFHQW
I|UVlPULQJNDQWnODVEOLUEHJUlQVQLQJVYlUGHWG%$
)|UMlUQYlJVEXOOHUlUNXQVNDSVOlJHWPHURVlNHUW+HOOGLQ  PHQDUDWWPDQSnJUXQGDYMlUQYlJVEXOOUHWVDQQRUOXQGDNDUDNWlULQWHGLUHNWNDQ|YHUVlWWDUHVXOWDWIUnQVWXGLHUSnYlJDUWLOOMlUQYlJ'HIn
VWXGLHUVRP¿QQVSnMlUQYlJ RFKVRPUHIHUHUDVL+HOOGLQVVNULIW JHURVlNUDHOOHULQJDVDPEDQGPHOODQ
SRSXODWLRQVWlWKHWRFKEXOOHUVW|UQLQJRFKVnOXQGDLQJDWLOOlPSEDUDEHJUlQVQLQJVYlUGHQHOOHUWXPUHJOHUI|U
I|UXWVlJHOVHUDYHIIHNWHUDYEXOOHU
(WWIRUVNDUODJL+XOO(QJODQGKDUVWXGHUDWHIIHNWHUDYVW|UQLQJDUIUnQE\JJRFKDQOlJJQLQJVDUEHWHQSn
InJODULJUXQGDYDWWHQLÀRGP\QQLQJDU &XWWVPHGÀHUD 'HI|UIUDPHQXSSVlWWQLQJWXPUHJOHUI|U
YDGVRPE|UDQVHVVRPNUDIWLJPnWWOLJRFKVYDJVW|UQLQJDYInJODUQD*UlQVHQI|UNUDIWLJVW|UQLQJGn
PnQJDInJODUO\IWHUDQJHVWLOOG% $ PD[QLYnI|USO|WVOLJDOMXGG% $ PD[QLYnI|UUHJHOEXQGQDHOOHU
nWHUNRPPDQGHOMXGHOOHUDUEHWHQLQRPPL|SSHQPLOM|%HW\GHOVHQDYWLOOYlQMQLQJQRWHUDVVlUVNLOW
)|U*HWWHU|QVInJHOUHVHUYDW¿QQVQnJUDLQGLFLHURPEHW\GHOVHQDYMlUQYlJVEXOOUHWI|UInJODUQD9LG
VDPWDOPHGRUQLWRORJHUYHUNVDPPDYLG*HWWHU|QV1DWXUXPKDUIUnJRURPInJODUQDXSSOHYVVRPVW|UGD
DYMlUQYlJHQInWWQHNDQGHVYDU(QHQGDJVVWXGLHSnUDVWDQGHInJODUSnVWUDQGlQJDUQDYLVDGHLQWHSn
QnJRQUHDNWLRQ|YHUKXYXGWDJHWIUnQHWWUHODWLYWVWRUWDQWDOInJODUVRPEHIDQQVLJSnPHWHUV
DYVWnQGIUnQMlUQYlJHQQlUWnJSDVVHUDGH
)UnQ%RWQLDEDQDQJHQRP8PHlOYHQVGHOWDE|UMDUGHWNRPPDUHVXOWDWIUnQXSSI|OMQLQJRFKIRUVNQLQJ
NULQJHIIHNWHUSnUDVWDQGHRFKKlFNDQGHInJODU)|UUDVWDQGHKDUPDQIUDPI|UDOOWJMRUWEHWHHQGHVWXGLHU
:HQQVWU|PRFK%RVSHUVRQOLJNRPPXQLNDWLRQ 5HVXOWDWHQlULQWHVOXWJLOWLJWDQDO\VHUDGHlQQXPHQGHW
VHUXWVRPDWWInJODUHQGDVWÀ\JHUXSSYLGSDVVDJHUDYGHPHVWEXOOUDQGHJRGVWnJHQRFKGnHQGDVW
YLVVDDYGHLQGLYLGHUVRPEH¿QQHUVLJLQRPPHWHUIUnQVSnUHW)O\JWXUHUQDYHUNDU|YHUODJYDUDNRUWD
RFKInJODUQDNRPPHUVQDEEWWLOOURLJHQRFKNDQIRUWVlWWDVLWWI|GRV|N)|UGHW\VWDUHSHUVRQWnJHQRFKI|U
DYVWnQGVW|UUHlQPHWHUKDUHQGDVWHQGHOO\IWDKXYXGHQQRWHUDWVVRPUHDNWLRQSnWnJSDVVDJHUQD
6WXGLHUDYKlFNDQGHInJODUIRUWJnULVNULYDQGHVWXQGPHQGHW¿QQVEODQGDQQDWHQUDSSRUWVRPWDUXSS
E\JJVNHGHWVHIIHNWHUSnKlFNDQGHInJODULMRUGEUXNVPDUN GH-RQJ $YGHVWXGHUDGHDUWHUQD
VnJVLQJDHIIHNWHUSnDQWDOHQLQGLYLGHUDYVW\FNHQ6nQJOlUNDPLQVNDGHWLOOIlOOLJWXQGHUE\JJWLGHQRFK
PLQGUHVWUDQGSLSDUHRFKJXOlUOD|NDGHHIWHUDYVOXWDGE\JJWLG
8WLIUnQRYDQVWnHQGHXWJnUGHQKlU0.%QLIUnQDWWEXOOHUIUnQMlUQYlJVWUD¿NVNDEHWUDNWDVVRPHQ
VW|UQLQJRFKDWWGHQEHVNULYVVRPQHJDWLYI|UInJHOOLYHWPHQLOLQMHPHG+HOOGLQVGLVNXVVLRQDWWGHWlUI|U
RVlNHUWDWWGLUHNWI|UD|YHUGHI|UHVODJQDJUlQVYlUGHQDI|UNYDOLWHWVI|UVlPULQJ'HQQXYDUDQGHVLWXDWLRQHQYLG*HWWHU|QRFKGHWVWXGLHUQDIUnQ%RWQLDEDQDQYHUNDUSHNDPRWJHURFNVnLQGLNDWLRQHURPDWW
MlUQYlJVEXOOHUNDQVNHLQWHPHGQ|GYlQGLJKHWKDUQnJRQVW|UUHSnYHUNDQSnUDVWDQGHRFKKlFNDQGH
InJHO
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 1XYDUDQGHI|UKnOODQGHQ
 $UWHURFKKDELWDW
EHYDUDQGHVWDWXV
Alla Natura 2000-områden i Sverige ska ha
en bevarandeplan. I den anges bland annat
områdets bevarandestatus. Målet är att
bevarandestatusen ska vara gynnsam. Det
uppnås när det naturliga utbredningsområdet
är stabilt eller ökar, strukturer och funktioner
som krävs för att livsmiljön ska bibehållas
¿QQVXQGHU|YHUVNnGOLJIUDPWLGRFKEHYDUDQdestatusen för naturtypens typiska arter är
gynnsam.
Enligt Naturvårdsverkets vägledningar för
naturtyper i Natura 2000-områden har ingen
av de ingående naturtyperna i Getteröns
fågelreservat en gynnsam bevarandestatus
rent generellt i Sverige. Det beror på övergödning och exploatering, att förekomstarealen
PLQVNDULRPIDWWQLQJRFKDWWGHW¿QQV
problem med upphörd eller bristande hävd,
igenväxning, gödsling, kvävenedfall, för
små och fragmenterade arealer, bristande
landskapsmosaik orsakat av jord- och skogsbruk och en negativ utveckling för många arter
som är knutna till naturtypen.
I bevarandeplanen för Getteröns fågelreservat
¿QQVLQWHRPUnGHWVEHYDUDQGHVWDWXVDQJLYHQ
YDUNHQI|UQDWXUW\SHUHOOHUI|UDUWHU0nO¿QQV
XSSVDWWDPHQlULQWHVSHFL¿FHUDGHWLOODQWDO
hektar för naturtyper eller antal häckande
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par eller rastande individer för fåglarna.
Hot mot områdets naturvärden anges som
upphörd eller för svag hävd, upphörd hävd
eller ändrad markanvändning på omgivande
mark, överbete, alltför intensivt betestryck
NDQSnYHUNDÀRUDQQHJDWLYWRFKGHQYLNWLJD
mosaiken av växtlighet kan försvinna, stängsling mot vattenlinjen, uppskjutande föremål,
byggnader eller träd på eller i anslutning till
de öppna ytorna kan utgöra spaningsplats
för predatorer (bland annat kråkor), tillförsel
av växtnäring, kalkning eller spridning av
bekämpningsmedel, bortförsel av strandnära
tångvallar, dikning och andra åtgärder i eller
utanför området som förändrar områdets
K\GURORJLQHJDWLYWXQGHUKnOODYEH¿QWOLJD
vägar och ledningar, störningar till exempel
orsakade av det rörliga friluftslivet, lösspringande hundar, predation på häckande fåglar av
rovdäggdjur.
För att undgå ett kraftigt predationstryck från
tornfalk på häckande vadare och tärnor bör
holkar som gynnar tornfalk inte förekomma i
området.
,WDEHOOUHGRYLVDVHQOLVWDIUnQ6YHULJHV
rapportering till EU om fågelarternas
VWDWXVRFKWUHQGHU'HWWDlUGHW
närmaste en bedömning av bevarandestatus
för fågelarter nationellt man kommer. InforPDWLRQ¿QQVLQWHDOOWLGI|UUDVWDQGHHOOHU
övervintrande fåglar. I sådana fall har bedömningen för häckande fåglar angivits.

85BEVARANDEPLAN FÖR GETTERÖNS FÅGELRESERVAT SE0510049
)DVWVWlOOG
2PUnGHVNRG6(
$UHDOKHNWDU
1DWXUW\SHU/HURFKVDQGERWWQDUVRPEORWWDVYLGOnJYDWWHQ  /DJXQHU  /HURFKVDQGVHGLPHQWPHGJODV|UWRFKDQGUDDQQXHOOHU  6DOWDVWUDQGlQJDU 
$UWHU%OnNlUUK|N $ %UXQNlUUK|N $ %UXVKDQH $ 'XEEHOEHFNDVLQ $ )LVNJMXVH
$ )LVNWlUQD $ *U|QEHQD $ +DYV|UQ $ /MXQJSLSDUH $ 0LQGUHVnQJVYDQ $ 
0\UVSRY $ 3LOJULPVIDON $ 6DOVNUDNH $ 6NlUÀlFND $ 6PDOQlEEDGVLPVQlSSD $ 
6PnÀlFNLJVXPSK|QD $ 6PnWlUQD $ 6WHQIDON $ 6YDUWWlUQD $ 6nQJVYDQ $ 
7UDQD $ 9LWNLQGDGJnV $
2PUnGHWDQWRJVDYUHJHULQJHQEnGHHQOLJWInJHOGLUHNWLYHWRFKKDELWDWGLUHNWLYHWLGHFHPEHURFKL
PDUV
6\IWHWPHG1DWXUDRPUnGHWlUDWWGHQDWXUW\SHURFKDUWHUVRP¿QQVLRPUnGHWVNDEHYDUDVOnQJVLNWLJW9DUMHQDWXUW\SRFKDUWVNDELGUDWLOODWWHQJ\QQVDPEHYDUDQGHVWDWXVNDQXSSQnVLQRPHQVW|UUH
UHJLRQGHQNRQWLQHQWDODUHJLRQHQ
'HWIUlPVWDEHYDUDQGHV\IWHWlUDWWEHYDUDVWUDQGlQJDURFKGHJUXQGDYDWWHQRPUnGHQDRFKGHUDV
NYDOLWHWHUVRPUDVWRFKKlFNQLQJVORNDOI|UYDGDUHRFKlQGHU
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Tabell 21.1 Sveriges rapportering till EU om fågelarternas status och trender 2008-2012. Typ av förekomst gäller typ av
förekomst inom Getteröns fågelreservat.
$UW

7\SDYI|UHNRPVW

%OnNlUUK|N

5DVWDQGH|YHUYLQWUDQGH

%UXQNlUUK|N

+lFNDQGH

%UXVKDQH

5DVWDQGH

7UHQGOnQJVLNW 
KlFNDQGH PLQVNQLQJ

7UHQGNRUWVLNW 
6WDELO

gNQLQJ

gNQLQJ

KlFNDQGH PLQVNQLQJ

0LQVNQLQJ

KlFNDQGH VWDELOW

6WDELO

'XEEHOEHFNDVLQ

5DVWDQGH

)LVNJMXVH

+lFNDQGH

gNQLQJ

6WDELO

)LVNWlUQD

+lFNDQGH

gNQLQJ

6WDELO

*U|QEHQD

+lFNDQGHUDVWDQGH

6WDELO

6WDELO

+DYV|UQ

gYHUYLQWUDQGH

gNQLQJ

6WDELO

/MXQJSLSDUH

5DVWDQGH

KlFNDQGH |NDQGH

KlFNDQGH VWDELO

0LQGUHVnQJVYDQ

5DVWDQGH

)LQQVHMDQJLYHW

)LQQVHMDQJLYHW

0\UVSRY

5DVWDQGH

3LOJULPVIDON

+lFNDQGH

gNQLQJ

KlFNDQGH |NQLQJ

KlFNDQGH VWDELO

6DOVNUDNH

gYHUYLQWUDQGH

gNQLQJ

6WDELO

6NlUÀlFND

+lFNDQGH

gNQLQJ

gNQLQJ

gNQLQJ

6PDOQlEEDGVLPVQlSSD

5DVWDQGH

6PnÀlFNLJVXPSK|QD

+lFNDQGHUDVWDQGH

6WDELO

KlFNQLQJ VWDELO

6WDELO

KlFNQLQJ VWDELO

6PnWlUQD

+lFNDQGHUDVWDQGH

0LQVNQLQJ

gNQLQJ

6WHQIDON

5DVWDQGH|YHUYLQWUDQGH

6YDUWWlUQD

+lFNDQGH

gNQLQJ

KlFNDQGH |NQLQJ

6WDELO

KlFNDQGH VWDELO

6nQJVYDQ

5DVWDQGH|YHUYLQWUDQGH

gNQLQJ

gNQLQJ

7UDQD

5DVWDQGH

gNQLQJ

gNQLQJ

9LWNLQGDGJnV

+lFNDQGHUDVWDQGH

KlFNDQGH |NQLQJ

KlFNDQGH PLQVNQLQJ

Tabell 21.2 Sveriges rapportering till EU om naturtypernas bevarandestatus 2013. Bevarandestatusen är bedömd på
skalan: gynnsam, otillfredsställande, dålig. Trend (framtidsutsikter) har bedömts på skalan: positiv, stabil eller okänd,
negativ. Inga lokala bedömningar av gynnsam bevarandestatus har gjorts.
1DWXUW\SNRG

1DWXUW\SQDPQ

)|UHNRPVW

$UHDO

%HYDUDQGHVWDWXV
QDWLRQHOOW

7UHQG



%ORWWDGHOHURFK
VDQGERWWQDU

6WUDQGQlUDERWWQDU
RFKSnUHYODU

KD

2WLOOIUHGVVWlOODQGH

1HJDWLY



/DJXQHU

%DVVlQJHQRFK
'DPPHQ

KD

'nOLJ

1HJDWLY



*ODV|UWVWUlQGHU

)UlPVWVDOWSnYHUNDGHNDOD\WRUL
VWUDQGlQJDUQD

KD

'nOLJ

1HJDWLY



6DOWDVWUDQGlQJDU

'RPLQHUDU
ODQGPLOM|HUQD

KD

'nOLJ

6WDELOHOOHURNlQG

7DEHOOYLVDUGHQDWXUW\SHUVRPI|UHNRPmer inom området samt vilka arealer som
anges i bevarandeplanen. I kolumnen föreNRPVWLQGLNHUDVYDUGH¿QQV1DWXUW\SHUQDlU
inte karterade.

 %XOOHU
I nuläget utsätts Getteröns fågelreservat för
EXOOHUIUnQGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQIUnQÀ\JIlOWHWQlUPDVWLYlVWHUIUnQWUD¿NEXOOHUIUnQ
ULNVYlJ 9lVWNXVWYlJHQ RFK*HWWHU|YlJHQ
från industribuller från hamnen och industriområdet i söder samt från diffusare buller
IUnQ9DUEHUJVVWDG1XOlJHVNDUWRUQDL¿JX-



UHUQDYLVDUGDJHQVVLWXDWLRQ'HVPn
studier som gjorts och den uppfattning som
fångats upp i samtal med lokalt aktiva ornitologer är att fåglarna i Natura 2000-området
inte är synbart störda av buller från järnvägen.
Det är inte utan omfattande studier möjligt
att säga om fåglarna är utsatta för stress som
till exempel leder till nedsatt överlevnad eller
reproduktion.

 )|URUHQLQJDU
Fiskdöd uppträder då och då i Lassabackabäcken. Det är inte utrett om orsakerna ligger
i verksamhetsområdet uppströms i dagvatten-
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nätet eller om det är läckage från Lassabackadeponin. Föroreningar i Lassabackabäcken
når Bassängen i Getteröns fågelreservat och är
därmed en negativ faktor för områdets kvaliWHWbYHQ0RQDUNElFNHQI|UPHGVLJGDJYDWWHQ
och dessutom sannolikt föroreningar från
kvarteret Renen.

 +lYG
Getteröns fågelreservat hävdas väl, framför
allt i söder och väster och sköts även genom
den anpassade vattenregimen för att passa
häckande, rastande och övervintrande fåglar. I
de östra och nordöstra delarna uppges i Länsstyrelsens i Hallands län inventeringsrapport
 DWWP|MOLJKHWHUQDWLOOHQJRGKlYGLQWH
är så goda på grund av att vattnet där ofta är
högt.

 0lQQLVNRUVU|UHOVHULRPUnGHW
Rörelser av människor till fots eller på cykel
I|UHNRPPHUSnÀHUDKnOOLRPUnGHWVXWNDQW
längs Getterövägen och särskilt vid gömslet i
sydvästra delen, vid Naturum och Varbergs ornitologiska förenings stuga och på cykelleden
längs järnvägen (Kattegattleden).

 .RQVHNYHQVHUDY
QROODOWHUQDWLYHW
 %XOOHU
)LJXUYLVDUEXOOHUXWEUHGQLQJI|U
nollalternativet och, som relativt typiska
exempel på fåglarnas uppehållsområden,
VNlUÀlFNRUQDVKlFNQLQJV|DURFKKXYXGVDNOLJD
födosöksområde, det område havsörnarna
mest håller till i under de perioder de är i
området som vintergäster och det område i
nordost som tranorna använder mest när de
rastar under höst och vår.
Generellt kan sägas att gränserna för 45 och
G%$HNYLYDOHQWQLYnÀ\WWDUNQDSSW
meter västerut ut i fågelreservatet på grund
DYGHQ|NDQGHMlUQYlJVWUD¿NHQ/LQMHUQD
I|URFKG%$À\WWDUWDOHWPHWHU
längre åt väster. Det innebär att de arter som
förekommer i Bassängen till sin helhet utsätts
för nivåer över 45 dbA och till en större del
än i nuläget över 50 dBA. Strandängarna norr
om Naturum och sydöstra hörnet av Dammen
berörs i nuläget av 55 dBA och de övre delarna
av strandängen av 60 dBA. I nollalternativet sträcker sig 55 dBA-området över mer
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lQKDOYD'DPPHQRFKWlFNHUGlUPHGÀHUD
KlFNQLQJV|DUI|UWlUQRURFKVNlUÀlFND1RUU
om Naturum sträcker sig 55 dBA-området en
god bit ut i vattenmiljön och berör därmed
EHW\GOLJWÀHUDUWHUlQLQXOlJHW,HQOLJKHW
med resonemanget om buller och fåglar
under bedömningsgrunder går detta inte att
översätta i mängd förlorade revir eller antal
färre ungar per år.
Gränserna för utbredningarna för maximala
ljudnivåer kommer att nå ungefär 200 meter
OlQJUHXWI|UUHVSHNWLYHGHFLEHOQLYnVH¿JXU
8WLIUnQYDGVRPlUYHWHQVNDSOLJWNlQWJnU
GHWLQWHDWWNYDQWL¿HUDQnJUDHIIHNWHUDY|NDGH
maximala nivåer heller, eftersom ännu mindre
är känt på detta område än vad som är fallet
för ekvivalentnivåer. Vi kan här bara konstatera att nollalternativet visar på en större
bullerspridning.

 )|URUHQLQJDU
Sluttäckning av Lassabackadeponin och
sanering av kvarteret Renen kommer att
genomföras och leder sannolikt till minskade
XWVOlSSLInJHOUHVHUYDWHWbYHQNRPPXQHQVRFK9,9$%VDUEHWHPHGDWWI|UElWWUD
dagvattenhanteringen kommer att leda till
mindre utsläpp av föroreningar till Getterön.
Detta är svårt att utvärdera men den förbättrade kemiska statusen för Getteröns vattenmiljöer är sannolikt en måttlig positiv konsekvens.

 +lYG
Beteshävd och vattenregim är sannolikt de
bestämmande faktorerna för vilka arter och
hur stora individantal av respektive art som
förekommer i Getteröns fågelreservat. Inget
i nollalternativet påverkar möjligheter eller
förutsättningar för hävd eller vattenregim.
Detta noteras här som bakgrund för jämförelse med andra faktorer, såsom föroreningar
och buller.

 0lQQLVNRUVU|UHOVHULRPUnGHW
Människors rörelser i området bedöms vara
likvärdigt nuläget.
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 .RQVHNYHQVHUDY
SODQI|UVODJHW
 ,QDUEHWDGHVN\GGVnWJlUGHU
1HGDQDQJLYQDVN\GGVnWJlUGHU¿QQVEHVNULYQDLNDSLWHOBuller, i kapitel 17 Ytvatten och i
kapitel 20 Risk och säkerhet.

%\JJVNHGH
Byggavloppsvatten från området där den nya
godsbangården byggs kommer att pumpas till
en central reningsanläggning i hamnområdet
och renas innan utsläpp i inre hamnbassängen.
Vid allt arbete i vatten används sedimentskärmar för att minska grumling och spridning av föroreningar.
En bullervall eller liknande utförs mellan
7UD¿NYHUNHWVNURVVYHUNHWL1RUUDKDPQHQ
och mot Natura 2000 området för att minska
bullerpåverkan.

'ULIWVNHGH
Nedanstående skyddsåtgärder är inarbetade
på plankartan.
Järnvägens dagvatten leds till utjämningsmagasin innan utsläpp i recipient. Bullerskyddsåtgärder genomförs på västra (och östra sidan)
av godsbangården.
Godsbangården utformas så att det är möjligt
att pumpa upp förorenat vatten från kassettdike eller från brunnar på godsbangården.
Godsbangården är i sin helhet signalreglerad
vilket minskar risken för kollision mellan
godståg på bangården och därmed risken för
eventuella utsläpp.
Fågelavvisare monteras på kontaktledningsstolpar, kontaktledning och på bullerplanket
på sträckan från Lassabackaberget och till
projektets nordligaste del, för att hindra kråkor från att hitta platser att spana från och att
hindra att fåglar skadas.

 .RQVHNYHQVHU
%\JJVNHGH
Buller
&XWWVPHGÀHU  KDUWDJLWIUDPWXPUHJOHU
och en bedömningsskala för störning på fåglar
i grunda vattenmiljöer vid anläggningsarbeten.
Bedömningsskalan är tregradig och utgår
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från fåglarnas reaktion vid olika ljud eller vid
YLVXHOOVW|UQLQJ.UDIWLJVW|UQLQJDWWÀHUWDOHW
InJODUÀ\JHULYlJEOLUUHVXOWDWHWDYHQVWDND
plötsliga ljud över 60 dBA maxnivå eller regelbundna ljud över 72 dBA. Måttlig störning, att
ÀHUWDOHWVWDQQDUNYDUPHQSnYHUNDVQHJDWLYW
i sitt födosök eller andra aktiviteter väntas
ske vid plötsliga ljud på 55-60 dBA dBA och
vid ljudnivåer som motsvarar de för kraftig
störning, men där fåglarna haft tillfälle att
vänja sig.
Utgående från dessa tumregler är det troligt
att det under byggtiden vid upprepade
tillfällen kommer att ske störningar som kan
skrämma upp fåglar och kanske i värsta fall
därigenom också påverka häckningsframgången under den tid då bygget sker. Detta
gäller dock sannolikt i första hand slagning
av spont och sprängning men även i viss mån
lastning och lossning av massor, som ger
starka ljud av plötslig karaktär. För ljud, som
är mera konstanta som till exempel buller
från anläggningsmaskiner, väntas toleransen
YDUDK|JUHHQOLJW&XWWVPHGÀHUDVDQQROLNW
eftersom viss tillvänjning sker.
Det är troligt att buller från anläggningsarbetena kommer att påverka fåglar i Getteröns
fågelreservat under byggtiden. Jämfört med
starter och landningar på det närbelägna
À\JIlOWHWlUGRFNVW|UQLQJDUDYGHWWDVODJ
(enstaka, starka ljud) inget nytt i området. Det
är därför rimligt att anta att de negativa effekterna för fågellivet i Natura 2000-området
av byggtiden minskar med tillvänjning och
att återhämtning kan ske ganska raskt efter
de mest bullrande aktiviteterna är avslutade.
Buller under byggtiden bedöms kunna ge
effekter i form av minskad reproduktionsframgång och möjligen minskad överlevnad
hos övervintrande arter. Sannolikt klingar
effekterna av och konsekvenserna blir troligen
en tillfällig nedgång i områdets kvalitet för
fåglar.
Vibrationer
I samband med framför allt spontning
och pålning kommer det att uppstå vibrationer som kan fortplanta sig ut i Natura
2000-området. Vibrationerna kommer att
hålla sig inom gällande riktvärden för vibrationer vid byggnader under byggskedet.
Kunskapen om hur denna typ av vibrationer
påverkar fågellivet är mycket begränsad, men
med stor sannolikhet är det bullret från dessa
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aktiviteter som riskerar påverka fågellivet,
snarare än vibrationerna.
Föroreningar
Vid urgrävning av deponin för den nya
godsbangården kommer det att uppkomma
förorenat lakvatten. För att minimera
påverkan på Natura 2000-området kommer
byggavloppsvattnet (som är lakvatten från
deponin och dagvatten från arbetsområdet
plus eventuellt inträngande grundvatten)
att samlas upp, renas och därefter släppas
ut i hamnbassängen. Påverkan på Natura
2000-området kommer därigenom att
minimeras. Ett visst läckage till Natura
2000-området kan komma att ske från arbetsområdet trots vidtagna skyddsåtgärder, men
då ovan nämnda skyddsåtgärder kommer att
vidtas kommer påverkan på Natura 2000 att
bli begränsad i omfattning och tid. Eftersom
lakvattnet innehåller höga ammoniumhalter
kan dessa halter tillfälligt öka i ytvattnet,
framförallt vid urgrävning nära bäcken.
Referensprovtagning har visat att ammoniumhalterna i såväl Lassabackabäcken som
Monarkbäcken ligger över riktvärdeshalter för
DWWOD[¿VNVNDXSSYLVDHIIHNWHU2PIDWWQLQJHQ
av ett eventuellt läckage anses dock vara
EHJUlQVDWLI|UKnOODQGHWLOOEH¿QWOLJODNYDWWHQ
samt dagvattenbelastning. Konsekvenserna
I|U¿VNVDPWERWWHQOHYDQGHÀRUDRFKIDXQD
bedöms vara små till måttligt negativa. För
vidare beskrivning av skyddsåtgärderna se
NDSLWHOYtvattenRFKNDSLWHOGrundvatten.

'ULIWVNHGH
Biotopförluster
Planförslaget innebär ingen direkt exploatering av mark inom Natura 2000-området.
Urgrävning av diken i strandängen norr om
Lassahöjden för att säkra att vatten från
järnvägsanläggningen rinner rakt ut i havet
har valts bort. Detta leder till en något förhöjd
sannolikhet för översvämningar i dikena i
de nedersta delarna av strandängarna vid
kraftiga regn. Strandängarna påverkas dock
sannolikt långt mycket mer av vattenståndet i
havet och en ökad sannolikhet för översvämning i dikena är neutral eller positiv för fågellivet.
En liten del av strandängen norr om Lassahöjden (uppskattningsvis ett hektar) tas i
anspråk av planförslaget. Ytan ligger utanför
Natura 2000-området men har liknande
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YlUGHQRFKVNXOOHNXQQDNODVVL¿FHUDVVRP
Natura 2000-naturtypen salta strandängar
 
Buller
Buller har beräknats för bangården vid
/DVVDK|MGHQRFKI|USODQI|UVODJHWVWUD¿Nmängd på banan sammantaget med bullret
IUnQGHQLQWLOOLJJDQGHULNVYlJ%XOOUHWIUnQ
själva Västkustbanan överskuggar med bred
marginal det från bangården. I den fortsatta
beskrivningen av banans buller avses buller
IUnQMlUQYlJVWUD¿NHQLQWHIUnQEDQJnUGHQ
Den påverkan som beskrivs gäller såväl de
InJODUVRPEH¿QQHUVLJL1DWXUDRPUnGHW
VRPGHVRPEH¿QQHUVLJXWDQI|UPHQLDQVOXWning till området. Eftersom planförslaget utan
åtgärder leder till stor bullerpåverkan har
det från början varit klart att bullerskyddsåtgärder behöver sättas in. För att optimera
GHVVDLGHQWL¿HUDGHVGHRPUnGHQGlUGHI|U
Natura 2000-området listade arterna häckar,
UDVWDUHOOHUI|GRV|NHUVH¿JXUHUQD
Dessutom gav analys och samtal med ornitologer förutsättningen att höga bullerplank
eller vallar utmed järnvägen norr om Lassahöjden inte var önskvärt. Alltför höga anordningar gör att den yta av strandängarna som
av många arter, som till exempel tofsvipa och
gulärla, uppfattas som lämplig och riskfri för
häckning minskar. Höga bullerskärmar längs
med denna sträcka skulle också vara förenade
med grundläggningssvårigheter och att ytterligare yta av strandängen behövde tas i anspråk.
Utifrån analysen och de tekniska förutsättningarna, hänsyn till landskapsbilden
samt möjligheterna till att hantera Lassabackadeponin på ett bra sätt togs ett förslag
till bullerskyddsåtgärder mot väster från
MlUQYlJHQIUDP'HWWDEHVNULYVLNDSLWHO
Buller och innehåller i korthet låga bullerplank eller stenmur de första 50 metrarna
längst i norr, som sedan gradvis ökar i höjd
mot söder, för att sedan övergå i en bergskärning mot Lassahöjden och en hög spont mot
Lassabackadeponin. Detta ger bullerbegränsning på den viktigaste delen (södra delen av
Getteröns fågelreservat) och måttliga effekter
på strandängsmiljön norr om Lassahöjden.
)LJXURFKYLVDUEXOOHUXWEUHGQLQJHQ
för planförslaget, med det ovan beskrivna
bulleråtgärdspaketet inräknat.
Jämfört med nollalternativet är planförslaget
mycket likt i den södra delen av Natura
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2000-området och norrut, upp till i jämnhöjd
med Naturum. Där går de beräknade
gränserna för den ekvivalenta ljudnivån över
45 respektive 50 dBA ut i en båge över större
delen av fågelreservatet, respektive Bassängen.
En större andel av ytorna som används av
många fågelarter drabbas därmed av ljudnivåer över 50 dBA i planförslaget än i nollalterQDWLYHW,GHQLQUHGHOHQDY%DVVlQJHQ¿QQVL
beräkningarna för planförslaget dessutom en
yta med bullernivåer över 55 dBA. Däremot
beräknas strandängarna utanför Naturum och
en bit norrut ha nivåer mellan 50 och 55 dBA,
vilket är bättre än i nollalternativet. Gränserna
för 60 dBA och högre gränser är inte helt lika,
men ligger i ungefär samma område för nollalternativet och planförslaget, med planförslaget
som det något sämre ur bullerspridningssynpunkt. Nulägets bullernivåer beskrevs
under nollalternativet och nivålinjerna ligger
JHQHUHOOWVHWWPHWHUOlQJUHnW|VWHU
än för nollalternativet, det vill säga mindre yta
utsätts för buller i nuläget än i nollalternativet.
Utbredningarna för maximala ljudnivåer
ligger generellt sett lite bättre för planförslaget
än för nollalternativet. I Bassängen utsätts
endast en liten del för maximala ljudnivåer
över 70 dBA i planförslaget, medan uppemot
en tredjedel får samma nivåer i nollalternativet. Nästan hela Dammen får nivåer över
70 dBA i nollalternativet medan bara drygt
hälften drabbas på samma sätt i planförslaget.
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Vibrationer
De relativt långa avstånden mellan Getteröns
fågelreservat och järnvägen bedöms göra
att markvibrationer inte kommer att
orsaka obehag och störning inom området.
Det kortaste avståndet mellan Natura
2000-området och järnvägen (inom projektets gränser) är cirka 200 meter. De mera
avlägsna delarna av Natura 2000-området
OLJJHUSnNLORPHWHUVDYVWnQGIUnQVSnUHQ
9LEUDWLRQVQLYnQLPDUNHQIUnQWnJWUD¿NHQL
GULIWVNHGHWEHG|PVYDUDOlJUHlQPPV
vägd RMS inom hela Natura 2000-området.
6HL|YULJWNDSLWHOVibrationer.
Fåglarna uppehåller sig i nuläget inom hela
området och vibrationsnivån efter utbyggnad
bedöms vara av samma storleksordning som
idag. Eftersom vibrationsnivåerna i Natura
2000-området bedöms vara acceptabla idag
bedöms det som sannolikt att så är fallet även
efter utbyggnad av järnvägen.
Föroreningar
I och med att järnvägen byggs ut kommer
delar av deponin att tas bort för att ge plats åt
bangården. Detta gör att mängden förorenat
lakvatten som riskerar att läcka ut till Natura
2000-området minskar. I samband med
utbyggnaden kommer även dagvattnet från
banan och bangården att tas omhand på
ett sätt som gör att möjligheten att fånga
upp föroreningar vid olyckshändelser ökar,
genom avstängningsbara dagvattenmagasin.
Sammantaget innebär detta att situationen för
Natura 2000-området förbättras jämfört med
nollalternativet.

(IIHNWHUQDDYEXOOUHWJnULQWHDWWNYDQWL¿HUD
eftersom den vetenskapliga osäkerheten är så
stor. Planförslaget är något sämre än nollalternativet sett till ekvivalenta ljudnivåer men
något bättre sett till maximala ljudnivåer. För
Människors rörelser i området
YlJWUD¿NDQVHVGHHNYLYDOHQWDOMXGQLYnHUQD
Planförslaget innebär att cykelbanan som
vara det viktiga vid bedömning av konsegår längs järnvägen norr om Lassahöjden
kvenserna av buller, men läget är betydligt
À\WWDVQnJRWYlVWHUXWQlUPDUH1DWXUD
mycket mer osäkert vad gäller järnvägsbuller.
2000-området. Detta innebär att en något
Sammanfattningsvis går det inte att utesluta
större yta kan påverkas i den mån fåglar
att det buller som planförslaget medför
skräms av cyklister och fotgängare. Flytten
kommer att innebära att områdets kvalitet
lUGRFNUHODWLYWOLWHQFLUNDPHWHUL
sjunker något. Sett till det lugn med vilket
förhållande till avståndet till avståndet till
fåglarna verkar ta tågpassager i både den korta Natura 2000-området som är 200-300 meter.
studie som gjordes inför järnvägsprojektet och Åtminstone om cyklister och fotgängare ofta
enligt de samtal som förts med lokalt aktiva
passerar kommer fåglarna att vänja sig snabbt
ornitologer och sett till de preliminära resul±GHWWDYLVDUHUIDUHQKHWHUQDIUnQWLOOH[HPSHO
WDWHQVRP¿QQVIUnQ%RWQLDEDQDQlUGHWLQWH
parkeringen vid Getterövägen eller gångvägen
orimligt att anta att kvalitetsförsämringen i
ut till Hjälstavikens fågeltorn i Uppland. Vid
så fall blir relativt liten. Denna konsekvens
VSRUDGLVNWUD¿NSnJnQJRFKF\NHOEDQDQ
bedöms vara liten till måttligt negativ för
NRPPHUVDQQROLNWHQVWDNDInJODUHOOHUÀRFNDU
Natura 2000-områdets värden.
av fåglar att skrämmas upp, men detta sker
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då vid enstaka tillfällen. Störning av detta
slag kan också sättas i relation till vad som
KlQGHUQlUVW|UUHURYInJODUÀ\JHU|YHURFKRUR
RFKXSSÀRJDYUDVWDQGHRFKKlFNDQGHInJODU
uppstår. Sammantaget bedöms konsekvenVHUQDDYÀ\WWHQDYJnQJRFKF\NHOEDQDQYDUD
inga eller mycket små negativa.

 .XPXODWLYDHIIHNWHU
Kumulativa effekter är sådana effekter som
är samverkande eller ökande över tiden, till
exempel hur en åtgärd tillsammans med andra
pågående, tidigare och framtida åtgärder
påverkar miljön.
Den enskilda exploateringens påverkan är ofta
liten, men den kumulativa effekten över tid
kan bli betydande. Ett samhälle i förändring
kommer även i framtiden att innebära förändringar i markanvändningen.
I Natura 2000-området kan angränsande
aktiviteter och anläggningar tillsammans
bidra med effekter som sammantaget utgör en
risk för miljön. Bullerstörningar samt förändULQJDULYDWWHQÀ|GHQRFKDYYDWWHQNYDOLWHWlU
GHDVSHNWHUVRPKLWWLOOVKDULGHQWL¿HUDWVNXQQD
bidra till sådana kumulativa effekter. Buller
kommer i framtiden fortsätta att komma
från många kringliggande aktiviteter, bland
DQQDWIUnQKDPQHQÀ\JIlOWHWVDPWWUD¿NRFK
industri i staden, särskilt från Lassabacka
industriområde och på Getterövägen.
Förändring av lak- och dagvattenhantering
från till exempel Lassabackadeponin, närliggande exploaterade områden samt planerade
exploateringar såsom bostadsbebyggelse norr
om Getteröns fågelreservat och en utbyggd
och förändrad hamnverksamhet, kan leda
WLOOlQGUDGHÀ|GHQRFKlQGUDGHEXOOHUI|Uhållanden. Tillsammans med järnvägen
kan det ge ökad total belastning på Natura
2000-områdets värden. Å andra sidan kan
utvecklingsprojekt för förbättrad hävd
och utformning av marker inom och kring
området, till exempel en våtmarksanläggning, återetablering av ytor för småtärna eller
nertagning av träd som är utsiktspunkter för
kråkor och bullerbegränsning vid kringliggande verksamheter leda till ökade värden på
sikt. Dessa åtgärder ligger inte så långt fram i
planeringen att effekter och konsekvenser kan
NYDQWL¿HUDV8WJnHQGHIUnQSURMHNWHQVDUWRFK
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i viss mån i och med att samtliga projekt som
kan påverka området kommer att behöva ha
hänsyn och eventuellt åtgärder kopplade till
sig bedöms det som sannolikt att de kumulativa effekterna på sikt kan vara inga eller till
och med positiva för Natura 2000-området.

 0|MOLJDVN\GGVnWJlUGHU
%\JJVNHGH
Bullrande arbeten i närheten av Natura
2000-området ska undvikas om möjligt under
häckningstid. Om de ändå behöver göras kan
bullerskyddsåtgärder vidtas för att minska
påverkan på fågellivet.

 6DPPDQIDWWDQGHEHG|PQLQJ
1DWXUDRPUnGHW*HWWHU|QV
InJHOUHVHUYDW
Sammanfattningsvis kommer projektet
att leda till bullernivåer som i driftskedet
är något högre än i nollalternativet. I
byggskedet kommer tillfälliga störningar att
uppstå i samband med exempelvis spontning och sprängning. Baserat på tidigare
studier och erfarenheter bedöms byggskedet
medföra kortsiktiga negativa konsekvenser
och driftskedet sannolikt inga eller små till
måttligt negativa konsekvenser ur bullersynpunkt. Detta är dock belagt med en viss
osäkerhet i och med bristen på vetenskapliga
rön om denna typ av problematik.
Läckaget av föroreningar ut till Natura
2000-området kommer att minska då delar av
deponin tas bort och hanteringen av dagvatten
förbättras jämfört med idag. Sammantaget
bedöms konsekvenserna i driftskedet vara
inga till små positiva ur föroreningssynpunkt.
8QGHUE\JJVNHGHW¿QQVHQOLWHQULVNI|U|NDW
läckage av förorenat vatten ut i fågelområdet,
med föreslagna skyddsåtgärder minimeras
denna risk.
,|YULJWEHG|PVDWWGHWLQWH¿QQVULVNI|U
någon negativ påverkan på Natura 2000-området.
Ytterligare skyddsåtgärder kan bli aktuella
under processen med tillstånd enligt 7 kapitlet
miljöbalken.
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Figur 21.1

Ekvivalent ljudnivå i nuläget, samt uppehållsområden för tärnor.

Figur 21.2

Ekvivalent ljudnivå i nuläget, samt uppehållsområden för ljungpipare, brushane och myrspov.
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Figur 21.3 (NYLYDOHQWOMXGQLYnLQXOlJHWVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVPnÀlFNLJVXPSK|QDVDOVNUDNHVPDOQlEEDG
simsnäppa, mindre sångsvan och dubbelbeckasin.

Figur 21.4

(NYLYDOHQWOMXGQLYnLQXOlJHWVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVNlUÀlFNDKDYV|UQRFKWUDQRU
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Figur 21.5 Ekvivalent ljudnivå i nuläget, samt uppehållsområden för vitkindad gås, falkar, kärrhökar, grönbena, sångVYDQRFK¿VNJMXVH

Figur 21.6 0D[LPDOOMXGQLYnLQXOlJHWVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVNlUÀlFNDWUDQRUYLWNLQGDGJnVIDONDUNlUUK|NDU
grönbena, sångsvan, brushane och myrspov.
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Figur 21.7 (NYLYDOHQWOMXGQLYnLQROODOWHUQDWLYHWVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVNlUÀlFNDWUDQRUYLWNLQGDGJnVIDONDU
kärrhökar, grönbena, sångsvan, brushane och myrspov.

Figur 21.8 0D[LPDOOMXGQLYnLQROODOWHUQDWLYHWVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVNlUÀlFNDWUDQRUYLWNLQGDGJnVIDONDUNlUUhökar, grönbena, sångsvan, brushane och myrspov.
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Figur 21.9 (NYLYDOHQWOMXGQLYnLSODQI|UVODJHWPHGEXOOHUVN\GGVnWJlUGHUVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVNlUÀlFND
tranor, vitkindad gås, falkar, kärrhökar, grönbena, sångsvan, brushane och myrspov.

Figur 21.10 0D[LPDOOMXGQLYnLSODQI|UVODJHWPHGEXOOHUVN\GGVnWJlUGHUVDPWXSSHKnOOVRPUnGHQI|UVNlUÀlFNDWUDQRU
vitkindad gås, falkar, kärrhökar, grönbena, sångsvan, brushane och myrspov.
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 6DPODGEHG|PQLQJ
,GHWWDNDSLWHOJ|UVHQVDPODGEHG|PQLQJNULQJSURMHNWHWVSnYHUNDQSnPlQQLVNRUV
KlOVDRFKPLOM|Q'HQVDPODGHEHG|PQLQJHQJ|UVXWLIUnQGHVOXWVDWVHUVRPGUDJLWVL
NDSLWHOVDPWHIWHUGHQODJVWLIWQLQJRFKGHPnOVlWWQLQJDUVRP¿QQVLQRPRPUnGHW
)|UVWLNDSLWOHWNRPPHQWHUDVGHQ\FNHOIUnJRUVRPSUHVHQWHUDGHVLNDSLWHO

 1\FNHOIUnJRU
Nedan beskrivs en samlad bedömning av
NRQVHNYHQVHUI|UGHLGHQWL¿HUDGHQ\FNHOIUngorna i projektet.

 1DWXUDRFK
QDWXUPLOM|IUnJRU
Projektet kommer att leda till bullernivåer i
Natura 2000-området Getteröns fågelreservat
som i driftskedet är något högre än i nollalternativet. I byggskedet kommer tillfälliga störningar att uppstå i samband med exempelvis
spontning, sprängning och masstransporter.
Baserat på tidigare studier och erfarenheter
bedöms byggskedet medföra kortsiktiga negativa konsekvenser och driftskedet sannolikt
små till måttligt negativa konsekvenser ur
bullersynpunkt.
Läckaget av föroreningar ut till Natura
2000-området kommer att minska då delar av
deponin tas bort och hanteringen av dagvatten
förbättras jämfört med idag. Sammantaget bedöms konsekvenserna i driftskedet vara inga
till små positiva ur föroreningssynpunkt.
,|YULJWEHG|PVDWWGHWLQWH¿QQVULVNI|U
någon negativ påverkan på Natura 2000-området.
7UD¿NYHUNHWNRPPHUDWWV|NDWLOOVWnQGHQOLJW
kapitlet miljöbalken.

 )|URUHQLQJVVLWXDWLRQHQ
På grund av den industriella verksamhet som
bedrivits i Varberg under lång tid är föroreningssituationen i närheten av planförslaget
norr om den planerade bergtunneln mycket
komplex. Frågeställningen i projektet rör
främst spridningen av klorerade lösningsmedel från kvarteret Renen samt hantering
DYODNYDWWHQIUnQ/DVVDEDFNDGHSRQLQbYHQ
andra verksamheter har bidragit till föroreningssituationen.

Utbyggnaden av Västkustbanan bidrar på lång
sikt till en bättre föroreningssituation genom
att förorenad mark grävs upp och tas om
hand, vilket ger minskade exponerings- och
spridningsrisker. Det är positivt både för den
känsliga naturmiljön i Natura 2000-området
Getteröns fågelreservat och ur ett hälsoperVSHNWLY8QGHUE\JJVNHGHW¿QQVGRFNULVNHU
för exponering av hälsofarliga ämnen och för
att föroreningar sprider sig i grundvattnet.

.ORUHUDGHO|VQLQJVPHGHO
Schakten för bansträckningens norra trågdel,
genom områden med förorenad mark och
förorenat grundvatten, kommer att ske inom
tätad spont för att begränsa inläckage av förorenat grundvatten. För att undvika att kraftigt
förorenat grundvatten når arbetsområdet
kommer sådant vatten tas om hand genom
djupare brunnar under schaktbotten. Vatten
med höga halter klorerade kolväten kommer
att renas separat för att uppnå så bra effekt
som möjligt. De tämligen höga grundvattengradienter som kommer att etableras mot
nämnda djupa brunnar kommer att bidra till
att kvarvarande förorenat grundvatten mellan
föroreningskällorna och järnvägssträckningen
snabbt kommer att kunna tas om hand, så att
HQGDVWOnJDPnWWOLJDKDOWHUNRPPHUDWW¿QQDV
kvar utanför färdig trågvägg.

/DVVDEDFNDGHSRQLQ
Den permanenta spont som kommer att installeras väster om bangårdsområdet mot Lassabackadeponin kommer att hålla lakvattnet
borta från järnvägsområdet. Den nya lakvattenledning som kommer att anläggas väster
om sponten kommer att ta emot och avleda
ett mer renodlat lakvatten i betydligt mindre
mängd än idag. Med den sluttäckning som
planeras för deponin kommer helhetssituationen vid Lassabackadeponin förbättras jämfört
med dagsläget.
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6HGLPHQW
Arbete i vattendrag under byggskedet kommer att frigöra förorenade sediment. För
att minska påverkan utförs arbetet i så stor
utsträckning som möjligt i torrhet. Vid allt
arbete som sker direkt upprättas skydd för att
minska grumling och spridning av partikelbundna föroreningar. Skyddet anpassas för
GHWVSHFL¿NDYDWWHQGUDJHWWLOOH[HPSHOPHG
en siltgardin eller en checkdamm. Vid urgrävQLQJDYVHGLPHQWNODVVL¿FHUDVGHVVDXWLIUnQ
föroreningshalter som jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord (KM
och MKM). Lagring av sediment ska ske så att
dessa inte kan lakas ur och förorena vattenmiljöer. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms
spridningen kunna begränsas. Sedimenten i
vattendragen kommer också endast att påverkas på relativt små ytor, då arbeten sker tvärs
över vattendragen, och bara i liten omfattning
längs med dem. Därför blir effekten liten även
RPGHWVWlOOYLVNDQ¿QQDVK|JDKDOWHUI|URUHningar i sedimenten.

 $UNHRORJL
Den nya järnvägen kommer att beröra
IRUQOlPQLQJHQ9DUEHUJ)RUQOlPQLQJHQ
omfattar en medeltida stadsbildning och
LQRPEHU|UWRPUnGHNDQGHW¿QQDVUHVWHUDY
en hamnanläggning. Fornlämningen kommer
att bli föremål för arkeologisk förundersökning i det fortsatta arbetet. Eftersom området
OLJJHUYLGRFKXQGHUHQWUD¿NHUDGMlUQYlJNDQ
förundersökningen inte påbörjas förrän den
tillfälliga stationen har etablerats och arbetet
med att schakta för tråg och tunnel har påbörjats. Förundersökningen utgör ett underlag
för tillståndsprövning enligt kulturmiljölagens
2 kapitel eller för att bedöma behovet av att
ställa krav på arkeologisk undersökning. Detta
medför risker och osäkerheter för projektets
tidplan vilket måste hanteras löpande under
projektets gång.

 .OLPDWI|UlQGULQJDU
Järnvägsanläggningen har utformats med
avseende på framtida klimatförändringar.
Det innebär att järnvägen utformas med en
skyddsnivå på +3,5 meter över havsnivån och
en driftsnivå på +2,5 meter. Skyddsnivå innebär att tråget och tunneln ska skyddas från
vatten upp till en havsnivåhöjning på +3,5
PHWHU,WUnJHWVQRUUDGHO¿QQVHQSRUWVRP
hindrar vatten från att ta sig in i tråget.
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Skyddsnivån på +3,5 meter över havet med
en port i norra delen av tråget är infört som
skyddsåtgärd på plankartan. Med dessa åtgärder blir anläggningen anpassad för framtida
klimatförändringar.
Godsbangården utformas för att klara driftsnivån på +2,5 meter över havet vilket innebär att
bangården förläggs på +3,2 meter.
Tråget söder om södra tunnelmynningen
utformas med översvämningsskydd.

 0DVVKDQWHULQJ
Projektet kommer att hantera i storleksordQLQJHQPLOMRQHUNXELNPHWHUMRUGRFK
bergmassor. Transporter och masshantering
blir därmed en dominerande aktivitet under
byggtiden. Transporter mellan schaktarbetena
och upplagsytorna kommer att gå på allmänna
vägar.
För att minska behovet av transporter på det
allmänna vägnätet kommer så mycket som
möjligt av uppschaktade massor att återanvändas inom projektet. Enklast att återföra är
krossat berg som kan användas till underballast för järnväg, förstärkningslager till vägar,
bullerskyddsvallar och till återfyllnad vid tråg
och betongtunnlar.
De massor som inte kan användas inom
projektet måste avyttras för annan användning. Överskott av bergmassor bedöms till
cirka 560 000 kubikmeter. Bedömningen är
att detta överskott kan användas inom Varberg kommuns stadsutvecklingsprojekt och i
Norra hamnen eller avyttras till andra projekt
i kommunen. När det gäller fyllnadsmassor
och jordmassor är de svårare att återanvända
i projektet. Dessa massor bedöms kunna avyttras till Varbergs kommun för sluttäckning
av Lassabackadeponin och för uppfyllnad av
området söder om reningsverket. Masshanteringen kommer under byggskedet att sammantaget medföra negativa konsekvenser. Så
långt möjligt kommer massor att återanvändas inom projektet och upplagsytor planeras
för att minimera mängden transporter.
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 6DPODGEHG|PQLQJDYPLOM|
NRQVHNYHQVHU
Projektet medför både positiva och negativa
PLOM|NRQVHNYHQVHU,WDEHOOYLVDVHQVDPmanställning av miljökonsekvenser för nollalWHUQDWLYHWRFKSODQI|UVODJHW,¿JXUYLVDV
en översiktlig sammanställning på karta.

 1ROODOWHUQDWLYHW
Nollalternativet medför i alla miljöaspekter
inga eller endast små negativa konsekvenser.
De negativa konsekvenser som uppkommer i
QROODOWHUQDWLYHWDYVHU
•

•

•

%XOOHUGHQ|NDGHWUD¿NHULQJHQPHGI|U
|NDGEXOOHUVW|UQLQJIUnQEH¿QWOLJMlUQYlJ
Inga bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärm eller bullervall bedöms utföras i
nollalternativet.
Elektromagnetiska fält - den utökade
WUD¿NHULQJHQLQROODOWHUQDWLYHWPHGI|UDWW
ERVWlGHUNDQXWVlWWDVI|UHOHNWURmagnetiska fält över långtidsmedelvärdet
ǋ7
5LVNRFKVlNHUKHW|NDGWUD¿NHULQJLSODQkorsningar ökar risken för olyckor både
vid stationen och vid plankorsningar.

Vissa positiva konsekvenser uppstår då Lassabackadeponin är sluttäckt och Kvarteret
Renen är efterbehandlad.

 %\JJVNHGHW
Ett stort projekt som utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg kommer att
påverka både människor och miljö under hela
byggtiden. Påverkan består bland annat av ett
stort antal byggtransporter som ger bullerstörningar samt att stora ytor tas i anspråk för
byggvägar, tillfälliga upplag och etableringsytor. Det medför att miljöaspekterna buller, vibrationer och jordbruk och odlingsverksamhet
får övervägande måttligt negativa konsekvenser under byggtiden. Dessa miljökonsekvenser
bedöms inte kunna mildras ytterligare genom
olika skyddsåtgärder. För störningar från buller, vibrationer och stomljud under byggtiden
blir kommunikation och samråd med boende
och verksamheter viktigt för att minska olägenheten som byggnationen skapar.
De största riskerna i byggskedet omfattar risk
för negativa hälsoeffekter i samband med
schakt och hantering av förorenade massor,
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risk för att föroreningar sprider sig till vattenrecipienter och påverkar ekologiska värden i
vattendrag och Natura 2000-området Getteröns fågelreservat samt risk för höga nivåer
DYYLEUDWLRQHURFKVWRPOMXGLE\JJQDGHUbYHQ
skador på byggnader kan uppstå om inga
skyddsåtgärder genomförs. Tillgängligheten
och möjligheten att ta sig mellan målpunkter
kan försämras tillfälligt. Med de skyddsåtgärder som kommer att hanteras i planbeskrivningen för byggskedet bedöms dessa risker
kunna hanteras. Det blir dock viktigt i det
fortsatta arbetet att utarbeta kontrollprogram
som tar upp vilka risker som ska följas upp.

 'ULIWVNHGHW
3RVLWLYDNRQVHNYHQVHU
I ett regionalt och nationellt perspektiv medför
GHQXW|NDGHWUD¿NHULQJHQLSODQI|UVODJHWSRVLtiva miljöeffekter genom en ökad möjlighet till
miljövänliga transporter på järnvägen för både
JRGVRFKSHUVRQWUD¿N
Genom att den nya järnvägen förläggs i tunnel
under Varberg uppnås i driftskedet positiva
NRQVHNYHQVHUI|UÀHUDPLOM|DVSHNWHU$WW
förlägga järnvägen i tunnel och nedsänkt i
tråg är i sig en form av skyddsåtgärd för att
minska störningarna från järnvägen genom att
en barriär och bullerskapare försvinner från
de områden som många människor rör sig i.
Antalet fastigheter som utsätts för buller över
riktvärdet minskar jämfört med nollalternatiYHW'RFN¿QQVLGDJIDVWLJKHWHUL%UHDUHGVRPUnGHWVRPLQWHXWVlWWVI|UEXOOHUIUnQWnJWUD¿N
och som får en ny bullerkälla när den nya järnvägen har byggts.
Den minskade barriäreffekten är även positiv
för friluftslivet och den för Varberg viktiga
kuststräckan. Varbergs kulturhistoriskt intressanta byggnader får också en bättre tillgänglighet. När det gäller risk- och säkerhetsfrågor
medför den nya järnvägsanläggningen stora
förbättringar jämfört med nollalternativet geQRPDWWLQJDSODQVNLOGDNRUVQLQJDU¿QQVNYDU
Eftersom den nya anläggningen utformas med
ElWWUHPLOM|SUHVWDQGDlQGHQEH¿QWOLJDJHV
positiva konsekvenser för elektromagnetiska
fält i och med att fälten minskar jämfört med
nollalternativet.
En stor mängd förorenad mark tas bort, vilket medför att nuvarande exponerings- och
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Sammanfattning av projektets påverkan, effekter och konsekvenser.
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Tabell 22.1 Samlad bedömning av konsekvenser i nollalternativet och planförslagets bygg- och driftskede.
0LOM|DVSHNW

.RQVHNYHQVHUL
QROODOWHUQDWLYHW

.RQVHNYHQVHULSODQI|UVODJHW
%\JJVNHGHW

'ULIWVNHGHW

6WDGVRFKODQGVNDSVELOG

,QJDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

.XOWXUPLOM|

,QJDWLOOVPnSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

1DWXUPLOM|

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

)ULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQ

,QJDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

%XOOHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

9LEUDWLRQHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU HQVWDND
IDVWLJKHWHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU HQVWDND
IDVWLJKHWHU

6WRPOMXG

,QJDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW

0nWWOLJWWLOOVWRUDQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

/XIWNYDOLWHW

,QJDNRQVHNYHQVHU

,QJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

,QJDNRQVHNYHQVHU

)|URUHQDGPDUN

,QJDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWSRVLWLYDNRQVHNYHQVHU

<WYDWWHQ

,QJDWLOOVPnQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

*UXQGYDWWHQ

,QJDWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWQHJDWLYD
NRQVHNYHQVHU

-RUGEUXNVPDUNRFKRGOLQJVYHUNVDPKHW

,QJDNRQVHNYHQVHU

6WRUDQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

0nWWOLJWQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

5LVNRFKVlNHUKHW

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnQHJDWLYDNRQVHNYHQVHU

6PnWLOOPnWWOLJWSRVLWLYD
NRQVHNYHQVHU
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spridningsrisker minskar. Den kemiska belastningen på Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat minskar. Sluttäckningen bedöms
kunna sluttäckas snabbare i planförslaget
HIWHUVRP7UD¿NYHUNHWWLOOKDQGDKnOOHUPDVVRU
vilket är en positiv konsekvens av projektet.

1HJDWLYDNRQVHNYHQVHU
De negativa konsekvenserna i driftskedet
omfattar främst stads- och landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljön, stomljud samt jordbruk
och odlingsmark. Med de skyddsåtgärder som
beskrivs bedöms dessa miljöaspekter ge måttligt negativa konsekvenser. Ingen miljöaspekt
bedöms medföra stor negativ konsekvens i
driftskedet.

 6OXWVDWVHU
Under byggskedet uppstår negativa konseNYHQVHUI|UÀHUWDOHWPLOM|DVSHNWHU6N\GGVnWgärder vidtas för att minska påverkan under
byggtiden, men vid ett så stort byggprojekt
som utbyggnaden av Västkustbanan genom
Varberg är går inte negativa effekter helt att
undvika.
I driftskedet är projektet mest positivt längs
NXVWHQGlUGHQEH¿QWOLJDMlUQYlJHQWDVERUW
samt i centrala Varberg där järnvägen försvinner från stadsbilden. En del effekter av
MlUQYlJHQÀ\WWDVIUnQGHQEH¿QWOLJDVWUlFNDQ
till områden som inte varit i järnvägens närhet
tidigare söder om den planerade tunnelmynningen. Lokalt kan projektet ge måttligt negativa konsekvenser, främst i aspekterna naturmiljö, vibrationer, stomljud samt jordbruk
och odlingsverksamhet. Sammantaget bedöms
dock de positiva konsekvenserna av projektet
överväga de negativa konsekvenserna.
Projektet ger möjlighet till ett utvecklat miljövänligt transportsystem vilket får positiva effekter i ett regionalt och nationellt perspektiv.

 /DJVWLIWQLQJRFK
PnOVlWWQLQJDU
Nedan redovisas projektets överensstämmelse
med miljöbalkens centrala bestämmelser, milM|PnORFK7UD¿NYHUNHWVPLOM|SROLF\

 $OOPlQQDKlQV\QVUHJOHU
'HDOOPlQQDKlQV\QVUHJOHUQDnWHU¿QQVL
kapitlet miljöbalken och är grundläggande för
den som utför eller planerar att utföra något
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som påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa eller miljön. Nedan anges de åtta
allmänna hänsynsreglerna. Efter varje regel
I|OMHU7UD¿NYHUNHWVNRPPHQWDULkursivt till
hur den hanteras i projektet.
%HYLVE|UGHUHJHOQYHUNVDPKHWVXW|YDUHQ
har bevisbördan för att visa att de förpliktelser
som följer av 2 kapitlet miljöbalken iakttas.
7UD¿NYHUNHWlUYHUNVDPKHWVXW|YDUHRFK
ansvarig för att järnvägsplanen uppfyller
miljöbalkens bestämmelser. MKB-processen är ett led i uppfyllelsen av bevisbörderegeln.
2§ Kunskapskravet - verksamhetsutövaren
ska skaffa sig den kunskap som behövs för
att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet.
Planprocessen enligt lagen om byggande
av järnväg borgar för god kunskap om
planens förutsättningar, effekter och konsekvenser. Ett stort antal undersökningar,
utredningar och samråd föreligger den
O|VQLQJVRP¿QQVLMlUQYlJVSODQHQ7UD¿NYHUNHWKDULQKlPWDWLQIRUPDWLRQRP
lokala förhållanden genom samråd och
möten med allmänhet, organisationer och
myndigheter.
3§ Försiktighetsprincipen - redan risken för
negativ påverkan innebär en skyldighet att
vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
Negativa konsekvenser och risk för sådana
EHO\VHVL0.%Q6N\GGVnWJlUGHU¿QQV
inarbetade i järnvägsplanen och redovisas
i plankartan samt i planbeskrivningen.
För byggskedet kommer kontrollprogram
upprättas med krav på miljöåtgärder och
byggmetoder som förebygger/minimerar
miljöpåverkan.
4§ Produktvalsprincipen - verksamhetsutövaren ska välja sådana kemiska produkter och
biotekniska organismer som är minst skadliga
för miljön.
Hantering av kemiska produkter regleras
JHQRP7UD¿NYHUNHWVJHQHUHOODPLOM|NUDY
vid upphandling av entreprenader. Miljökrav på byggmaterial och kemiska produkter kommer därmed att ställas i samband
med kommande upphandlingar.
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5§ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
- verksamhetsutövaren ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning. I första hand
ska förnybara energikällor användas.
3ODQHQIUlPMDUP|MOLJKHWHUQDDWW|YHUÀ\WWD
resande och godstransporter från väg till
järnväg, vilket minskar förbrukning av
ändliga resurser.
Återanvändning av massor kommer att ske
där så är möjligt, men innefattar restriktioner för att inte sprida föroreningar. Överskottsmassor ska transporteras så korta
sträckor som möjligt. Material från utrustning och anläggningar som rivs återanvänds där så är möjligt. Miljökrav kommer
att ställas på fordon och maskiner under
byggskedet.
6§ Lokaliseringsprincipen - plats ska väljas
med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.
Järnvägens lokalisering har beslutats av
regeringen i ett tillåtlighetsbeslut. Beslutet bygger på omfattande utredningar i
tidigare skeden i planeringsprocessen, där
även samråd med berörda fastighetsägare,
myndigheter, organisationer och allmänhet
har genomförts.
7§ Skälighetsregeln - hänsynsreglerna ska
tillämpas efter en avvägning mellan nytta och
kostnader. Nyttan av en skyddsåtgärd eller ett
försiktighetsmått enligt 2 kapitlet miljöbalken
ska vägas mot kostnaderna. Kraven som ställs
ska vara miljömässigt motiverade utan att
vara ekonomiskt orimliga att genomföra.
De föreslagna skyddsåtgärderna i MKB:n
har tagits fram utifrån ett skälighetsperspektiv.
6NDGHDQVYDUHWGHQVRPRUVDNDWHQVNDGD
eller olägenhet för människors hälsa är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.
7UD¿NYHUNHWKDUDQVYDUI|UDWWYLGWDVNDGHförebyggande åtgärder.

 0LOM|NYDOLWHWVQRUPHU
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel
i det svenska miljöarbetet som regleras i miljöbalkens 5 kapitel. En miljökvalitetsnorm ska
tas fram på vetenskapliga grunder och ange

den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan
DQJHVGHPLOM|NYDOLWHWVQRUPHUVRP¿QQVI|U
QlUYDUDQGHPHG7UD¿NYHUNHWVNRPPHQWDU
om hur de hanteras i projektet i kursivt.
•

Luftkvalitet omfattande kvävedioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon.
Miljökvalitetsnormerna överskrids inte
under drift- och byggskedet.

•

Fisk- och musselvatten.
,QJD¿VNRFKPXVVHOYDWWHQEHU|UVDY
projektet.

•

Buller.
Miljökvalitetsnormen för buller är inte
relevant att behandla i enskilda projekt.
Det är en strategisk planeringsfråga som
behandlas på översiktsplanenivå.

•

Vattenförekomster.
Genom att deponimassor tas bort i samband med byggnation av godsbangården
bidrar projektet till att minska påverkan
på vattenförekomster. Under byggskedet renas allt byggavloppsvatten vilket
minimerar risken för påverkan under
byggskedet.

 1DWLRQHOODPLOM|NYDOLWHWVPnO
Det svenska miljömålssystemet är en gemensam plattform för aktörer i miljöarbetet.
Strukturen i systemet bygger på ett generationsmål som innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
5HJHULQJRFKULNVGDJKDUIDVWVWlOOWQDWLRQHOla miljökvalitetsmål, som anger det tillstånd i
den svenska miljön som miljöarbetet ska leda
WLOO7LOOPLOM|NYDOLWHWVPnOHQ¿QQVHWWDQWDO
SUHFLVHULQJDUVRPW\GOLJDUHGH¿QLHUDUYLONHW
miljötillstånd som ska uppnås. Som ett steg på
vägen för att nå generationsmålet och miljöNYDOLWHWVPnOHQ¿QQVlYHQHWDSSPnO0LOM|Pnlen redovisas i faktarutan på nästa sida. Nedan
görs en bedömning av om projektet bidrar till
eller motverkar miljömålens uppfyllelse. Se
även tabell 22.2.
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1$7,21(//$0,/-g.9$/,7(760c/
%HJUlQVDGNOLPDWSnYHUNDQ
+DOWHQDYYl[WKXVJDVHULDWPRVIlUHQVNDLHQOLJKHWPHG)1VUDPNRQYHQWLRQI|UNOLPDWI|UlQGULQJDU
VWDELOLVHUDVSnHQQLYnVRPLQQHElUDWWPlQQLVNDQVSnYHUNDQSnNOLPDWV\VWHPHWLQWHEOLUIDUOLJ
0nOHWVNDXSSQnVSnHWWVnGDQWVlWWRFKLHQVnGDQWDNWDWWGHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQEHYDUDVOLYVPHGHOVSURGXNWLRQHQVlNHUVWlOOVRFKDQGUDPnOI|UKnOOEDUXWYHFNOLQJLQWHlYHQW\UDV
6YHULJHKDUWLOOVDPPDQVPHGDQGUDOlQGHUHWWDQVYDUI|UDWWGHWJOREDODPnOHWNDQXSSQnV
)ULVNOXIW
/XIWHQVNDYDUDVnUHQDWWPlQQLVNRUVKlOVDVDPWGMXUYl[WHURFKNXOWXUYlUGHQLQWHVNDGDV
%DUDQDWXUOLJI|UVXUQLQJ
'HI|UVXUDQGHHIIHNWHUQDDYQHGIDOORFKPDUNDQYlQGQLQJVNDXQGHUVNULGDJUlQVHQI|UYDGPDUNRFK
YDWWHQWnO1HGIDOOHWDYI|UVXUDQGHlPQHQVNDLQWHKHOOHU|NDNRUURVLRQVKDVWLJKHWHQLPDUNI|UODJGD
WHNQLVNDPDWHULDOYDWWHQOHGQLQJVV\VWHPDUNHRORJLVNDI|UHPnORFKKlOOULVWQLQJDU
*LIWIULPLOM|
)|UHNRPVWHQDYlPQHQLPLOM|QVRPKDUVNDSDWVLHOOHUXWYXQQLWVDYVDPKlOOHWVNDLQWHKRWDPlQQLVNRUV
KlOVDHOOHUGHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQ+DOWHUQDDYQDWXUIUlPPDQGHlPQHQlUQlUDQROORFKGHUDV
SnYHUNDQSnPlQQLVNRUVKlOVDRFKHNRV\VWHPHQlUI|UVXPEDU+DOWHUQDDYQDWXUOLJWI|UHNRPPDQGH
lPQHQlUQlUDEDNJUXQGVQLYnHUQD
6N\GGDQGHR]RQVNLNW
2]RQVNLNWHWVNDXWYHFNODVVnDWWGHWOnQJVLNWLJWJHUVN\GGPRWVNDGOLJ89VWUnOQLQJ
6lNHUVWUnOPLOM|
0lQQLVNRUVKlOVDRFKGHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQVNDVN\GGDVPRWVNDGOLJDHIIHNWHUDYVWUnOQLQJ
,QJHQ|YHUJ|GQLQJ
+DOWHUQDDYJ|GDQGHlPQHQLPDUNRFKYDWWHQVNDLQWHKDQnJRQQHJDWLYLQYHUNDQSnPlQQLVNRUVKlOVD
I|UXWVlWWQLQJDUI|UELRORJLVNPnQJIDOGHOOHUP|MOLJKHWHUQDWLOODOOVLGLJDQYlQGQLQJDYPDUNRFKYDWWHQ
/HYDQGHVM|DURFKYDWWHQGUDJ
6M|DURFKYDWWHQGUDJVNDYDUDHNRORJLVNWKnOOEDUDRFKGHUDVYDULDWLRQVULNDOLYVPLOM|HUVNDEHYDUDV
1DWXUOLJSURGXNWLRQVI|UPnJDELRORJLVNPnQJIDOGNXOWXUPLOM|YlUGHQVDPWODQGVNDSHWVHNRORJLVNDRFK
YDWWHQKXVKnOODQGHIXQNWLRQVNDEHYDUDVVDPWLGLJWVRPI|UXWVlWWQLQJDUI|UIULOXIWVOLYYlUQDV
*UXQGYDWWHQDYJRGNYDOLWHW
*UXQGYDWWQHWVNDJHHQVlNHURFKKnOOEDUGULFNVYDWWHQI|UV|UMQLQJVDPWELGUDWLOOHQJRGOLYVPLOM|I|UYl[WHU
RFKGMXULVM|DURFKYDWWHQGUDJ
+DYLEDODQVVDPWOHYDQGHNXVWRFKVNlUJnUG
9lVWHUKDYHWRFKgVWHUVM|QVNDKDHQOnQJVLNWLJWKnOOEDUSURGXNWLRQVI|UPnJDRFKGHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQVNDEHYDUDV.XVWRFKVNlUJnUGVNDKDHQK|JJUDGDYELRORJLVNPnQJIDOGXSSOHYHOVHYlUGHQVDPW
QDWXURFKNXOWXUYlUGHQ1lULQJDUUHNUHDWLRQRFKDQQDWQ\WWMDQGHDYKDYNXVWRFKVNlUJnUGVNDEHGULYDV
VnDWWHQKnOOEDUXWYHFNOLQJIUlPMDV6lUVNLOWYlUGHIXOODRPUnGHQVNDVN\GGDVPRWLQJUHSSRFKDQGUD
VW|UQLQJDU
0\OOUDQGHYnWPDUNHU
9nWPDUNHUQDVHNRORJLVNDRFKYDWWHQKXVKnOODQGHIXQNWLRQLODQGVNDSHWVNDELEHKnOODVRFKYlUGHIXOOD
YnWPDUNHUEHYDUDVI|UIUDPWLGHQ
/HYDQGHVNRJDU
6NRJHQVRFKVNRJVPDUNHQVYlUGHI|UELRORJLVNSURGXNWLRQVNDVN\GGDVVDPWLGLJWVRPGHQELRORJLVND
PnQJIDOGHQEHYDUDVVDPWNXOWXUPLOM|YlUGHQRFKVRFLDODYlUGHQYlUQDV
(WWULNWRGOLQJVODQGVNDS
2GOLQJVODQGVNDSHWVRFKMRUGEUXNVPDUNHQVYlUGHI|UELRORJLVNSURGXNWLRQRFKOLYVPHGHOVSURGXNWLRQVND
VN\GGDVVDPWLGLJWVRPGHQELRORJLVNDPnQJIDOGHQRFKNXOWXUPLOM|YlUGHQDEHYDUDVRFKVWlUNV
6WRUVODJHQIMlOOPLOM|%HU|UVHMDYSURMHNWHW
*RGEHE\JJGPLOM|
6WlGHUWlWRUWHURFKDQQDQEHE\JJGPLOM|VNDXWJ|UDHQJRGRFKKlOVRVDPOLYVPLOM|VDPWPHGYHUNDWLOO
HQJRGUHJLRQDORFKJOREDOPLOM|1DWXURFKNXOWXUYlUGHQVNDWDVWLOOYDUDRFKXWYHFNODV%\JJQDGHURFK
DQOlJJQLQJDUVNDORNDOLVHUDVRFKXWIRUPDVSnHWWPLOM|DQSDVVDWVlWWRFKVnDWWHQOnQJVLNWLJWJRG
KXVKnOOQLQJPHGPDUNYDWWHQRFKDQGUDUHVXUVHUIUlPMDV



(WWULNWYl[WRFKGMXUOLY
'HQELRORJLVNDPnQJIDOGHQVNDEHYDUDVRFKQ\WWMDVSnHWWKnOOEDUWVlWWI|UQXYDUDQGHRFKIUDPWLGD
JHQHUDWLRQHU$UWHUQDVOLYVPLOM|HURFKHNRV\VWHPHQVDPWGHUDVIXQNWLRQHURFKSURFHVVHUVNDYlUQDV
$UWHUVNDNXQQDIRUWOHYDLOnQJVLNWLJWOLYVNUDIWLJDEHVWnQGPHGWLOOUlFNOLJJHQHWLVNYDULDWLRQ0lQQLVNRUVND
KDWLOOJnQJWLOOHQJRGQDWXURFKNXOWXUPLOM|PHGULNELRORJLVNPnQJIDOGVRPJUXQGI|UKlOVDOLYVNYDOLWHW
RFKYlOIlUG
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Tabell 22.2 Bedömd uppfyllelse av för projektet relevanta nationella miljökvalitetsmål.
0LOM|PnO

1ROODOWHUQDWLY

3ODQI|UVODJ
%\JJVNHGH

'ULIWVNHGH

%HJUlQVDG
NOLPDWSnYHUNDQ

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

8QGHUE\JJVNHGHWPRWYHUNDV
PLOM|PnOHWNRUWYDULJWJHQRPHQVWRU
PlQJGE\JJWUDQVSRUWHURFK
DQOlJJQLQJVDUEHWHQ

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPPLOM|YlQOLJD
WUDQVSRUWHUSnMlUQYlJNDQXWYHFNODV

)ULVNOXIW

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPDWW
IRUGRQVSDUNHQInUElWWUH
PLOM|SUHVWDQGD

8QGHUE\JJVNHGHWPRWYHUNDV
PLOM|PnOHWNRUWYDULJWJHQRPHQVWRU
PlQJGE\JJWUDQVSRUWHURFK
DQOlJJQLQJVDUEHWHQ

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPPLOM|YlQOLJD
WUDQVSRUWHUSnMlUQYlJNDQXWYHFNODV

%DUDQDWXUOLJ
I|UVXUQLQJ

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

8QGHUE\JJVNHGHWPRWYHUNDV
PLOM|PnOHWNRUWYDULJWJHQRPHQVWRU
PlQJGE\JJWUDQVSRUWHURFK
DQOlJJQLQJVDUEHWHQ

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPPLOM|YlQOLJD
WUDQVSRUWHUSnMlUQYlJNDQXWYHFNODV

*LIWIULPLOM|

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPDWW
HIWHUEHKDQGOLQJDYNYDUWHUHW
5HQHQXWI|UV

0LOM|PnOHWSnYHUNDVLQWHQHJDWLYW
HIWHUVRPNRQWUROOSURJUDPPLQLPHUDU
ULVNHQI|UVSULGQLQJDYJLIWHU

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPGHSRQLPDVVRU
WDVERUW-lUQYlJVPDUNlUVDQHUDG
IUnQI|URUHQDGHPDVVRU

6N\GGDQGHR]RQVNLNW

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

8QGHUE\JJVNHGHWPRWYHUNDV
PLOM|PnOHWNRUWYDULJWJHQRPHQVWRU
PlQJGE\JJWUDQVSRUWHURFK
DQOlJJQLQJVDUEHWHQ

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPPLOM|YlQOLJD
WUDQVSRUWHUSnMlUQYlJNDQXWYHFNODV

6lNHUVWUnOPLOM|

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPGHQQ\D
HODQOlJJQLQJHQKDUElWWUHSUHVWDQGD
lQGDJHQVHODQOlJJQLQJ

,QJHQ|YHUJ|GQLQJ

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

8QGHUE\JJVNHGHWPRWYHUNDV
PLOM|PnOHWNRUWYDULJWJHQRPHQVWRU
PlQJGE\JJWUDQVSRUWHURFK
DQOlJJQLQJVDUEHWHQ

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHP

/HYDQGHVM|DURFK
YDWWHQGUDJ

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDUXQGHU
E\JJVNHGHWUHQDVE\JJDYORSSVYDWWHQLQJHWE\JJDYORSSVYDWWHQVOlSSV
WLOO1DWXUDRPUnGHW*HWWHU|QV
InJHOUHVHUYDW

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPGHSRQLPDVVRU
WDVERUWYLONHWPLQVNDUSnYHUNDQSn
YDWWHQPLOM|Q

*UXQGYDWWHQDYJRG
NYDOLWHW

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPDWW
HIWHUEHKDQGOLQJDYNYDUWHUHW
5HQHQXWI|UV

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPDWWHIWHUEHKDQGOLQJDYNYDUWHUHW5HQHQlU
XWI|UG.RUWYDULJWXQGHUE\JJVNHGHW
¿QQVULVNHUDWWJUXQGYDWWQHW
SnYHUNDVQHJDWLYWDYNYDUYDUDQGH
I|URUHQLQJDU

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPGHSRQLPDVVRU
WDVERUWYLONHWPLQVNDUSnYHUNDQSn
JUXQGYDWWQHW-lUQYlJVPDUNlU
VDQHUDGIUnQI|URUHQDGHPDVVRU

+DYLEDODQVVDPW
OHYDQGHNXVWRFK
VNlUJnUG

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDUXQGHU
E\JJVNHGHWUHQDVE\JJDYORSSVYDWWHQLQJHWE\JJDYORSSVYDWWHQVOlSSV
WLOO1DWXUDRPUnGHW*HWWHU|QV
InJHOUHVHUYDW

%LGUDUSRVLWLYWJHQRPHWWPLOM|DQSDVVDWWUDQVSRUWV\VWHPGHSRQLPDVVRU
WDVERUWYLONHWPLQVNDUSnYHUNDQSn
YDWWHQPLOM|Q

0\OOUDQGHYnWPDUNHU

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

0RWYHUNDUPnOHWJHQRPDWW
YnWPDUNHUSnYHUNDVXQGHU
E\JJWLGHQ

0RWYHUNDUPnOHWQnJRWJHQRPDWW
YnWPDUNHUSnYHUNDVSHUPDQHQW
NRPSHQVHUDQGHnWJlUGHUJHQRPI|UV
(QP|MOLJnWJlUGlUHQQ\YnWPDUN
QRUURP/DVVDK|MGHQ

(WWULNWRGOLQJVODQGVNDS

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

0RWYHUNDUPnOHWJHQRPDWW
RGOLQJVODQGVNDSHWSnYHUNDVXQGHU
E\JJWLGHQ

0RWYHUNDUPnOHWJHQRPDWW
RGOLQJVODQGVNDSHWSnYHUNDV
SHUPDQHQWPDUNWDVLDQVSUnN

*RGEHE\JJGPLOM|

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

8QGHUE\JJWLGHQPRWYHUNDVPnOHW
JHQRPHQRPIDWWDQGHE\JJYHUNVDPKHWVRPSnYHUNDUPLOM|Q
QHJDWLYW

8QGHUGULIWVNHGHWELGUDUSURMHNWHWWLOO
DWWXSSI\OODPLOM|PnOHWJHQRPDWW
ELGUDWLOOHQSRVLWLYVWDGVXWYHFNOLQJ
RFKElWWUHNRSSOLQJPHOODQVWDGRFK
VWUDQGLHQOLJKHWPHG9DUEHUJV
NRPPXQV|YHUVLNWVSODQ

(WWULNWYl[WRFKGMXUOLY

9DUNHQELGUDUHOOHUPRWYHUNDU

0RWYHUNDUPnOHWJHQRPDWWYl[W
RFKGMXUOLYHWSnYHUNDVXQGHU
E\JJWLGHQ

0RWYHUNDUPnOHWJHQRPDWWYl[WRFK
GMXUOLYHWSnYHUNDVSHUPDQHQW
NRPSHQVHUDQGHnWJlUGHUJHQRPI|UV



Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 22 - Samlad miljöbedömning

På systemnivå bidrar projektet till uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen
. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft,
3. Bara naturlig försurning, 5. Skyddande
ozonskikt och 7. Ingen övergödning. Indirekt
medverkar minskade utsläpp av försurande
och gödande ämnen även till en uppfyllelse av
PLOM|PnOHQ. Levande sjöar och vattendrag,
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård och 12. Levande skogar.
Möjligheten till miljöanpassade och resurssnåla transporter leder på regional nivå till
en positiv inverkan på miljömålet 15. God
bebyggd miljö. Det förutsätter dock att buller
hålls inom riktvärdena.
'HW¿QQVHQULVNI|U|NDGI|URUHQLQJVVSULGning under byggskedet, vilket skulle kunna
motverka uppfyllelsen av miljömålet 4. Giftfri
miljö och 9. Grundvatten av god kvalitet. I
projektet kommer dock förorenade områden
vid Lassabackadeponin att efterbehandlas,
vilket är positivt för uppfyllelse av målen.
%nGHXQGHUE\JJVNHGHWRFKGULIWVNHGHW¿QQV
risk för att grundvattnet påverkas. Risk för
lokal grundvattensänkning kan mätas och
HYHQWXHOOWI|UHE\JJDVPHGnWHULQ¿OWUDWLRQ
Projektet tar mark i anspråk som på lokal nivå
motverkar uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen
8. Levande sjöar och vattendrag, 11. Myllrande våtmarker, 13. Ett rikt odlingslandskap,
15. God bebyggd miljö, 16. Ett rikt växt- och
djurliv. Dock genomförs skyddsåtgärder som
gör att påverkan minimeras. Vidare görs även
kompenserande åtgärder.
Genom att elanläggningen utformas på ett
optimalt sätt motverkas inte miljömål 6. Säker
strålmiljö. Krav kommer att ställas på elanläggningens utformning.

 5HJLRQDODRFKORNDODPLOM|PnO
5HJLRQDODPLOM|PnO
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det
regionala arbetet med att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen. Som regionala miljömål
i Hallands län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.
Dessa bedöms i ovanstående kapitel.



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

/RNDODPLOM|PnO
Varbergs kommun har tagit fram miljömål för
SHULRGHQXWYlUGHULQJJ|UVIUnQ
dessa miljömål även om projektet har byggVWDUWI|UVW0LOM|PnO¿QQVI|URPUnGHQD
klimat och luft, vatten, mark, byggande och
boende samt natur och biologisk mångfald.
Nedan beskrivs de mål som bedömts vara
relevanta för utbyggnaden av järnvägen geQRP9DUEHUJPHG7UD¿NYHUNHWVNRPPHQWDUL
kursivt.
Klimat och luft
• Klimatpåverkan ska minska genom ökad
energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Den lokala produktionen och användningen av förnyelsebar energi ska öka.
Utbyggnaden av Västkustbanan innebär
P|MOLJKHWI|UÀHUWUDQVSRUWHUDWWJnSn
järnväg istället för väg.
Vatten
• 6HQDVWnUVNDPLQVWSURFHQWDY
DQWDOHWVM|DUVRPlUVW|UUHlQKHNWDULQWH
vara drabbade av försurning orsakad av
människan.
Projektet medverkar till målet indirekt,
genom möjlighet till minskade utsläpp av
försurande ämnen.
•

De av människan orsakade vattenburna
utsläppen av fosforföreningar till sjöar,
vattendrag och kustvatten ska som ett
PHGHOYlUGHI|USHULRGHQYDUD
PLQVWSURFHQWOlJUHMlPI|UWPHG
års nivå.
Projektet medverkar till målet genom att
deponimassor tas bort.

•

De av människan orsakade vattenburna
utsläppen av kväveföreningar till kustvatten ska som ett medelvärde för perioGHQYDUDPLQVWSURFHQWOlJUH
jämfört med 2000 års nivå.
Projektet medverkar till målet genom att
deponimassor tas bort. Under byggskedet
¿QQVYLVVDULVNHUDWWSURMHNWHWNDQ|ND
utsläppen av kväveföroreningar till kustvatten.
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Mark, byggande och boende
• 6HQDVWnUVNDGHI|URUHQDGHRPUnGHQDLULVNNODVVYDUDXQGHUV|NWDRFKHQ
god bild ha skaffats av förhållandena i den
nordvästra delen av Varbergs stad.
Projektet medverkar till att bilden av
förhållandena i den nordvästra delen av
Varberg förbättras genom de undersökningar som har genomförts. Förorenade
massor som på grund av projektet inte
kan ligga kvar tas om hand.
•

Ny bebyggelse ska i ökad omfattning plaQHUDVVnDWWGHW¿QQVJRGDI|UXWVlWWQLQJDU
DWWXWQ\WWMDNROOHNWLYWUD¿NRFKF\NHO
Utformningen av den nya stationen medverkar till att förbättra möjligheterna att
XWQ\WWMDNROOHNWLYWUD¿NRFKF\NHO*HQRP
att järnvägen förläggs i tunnel och tråg
minskar barriäreffekten och tillgängligKHWHQI|UNROOHNWLYWUD¿NRFKF\NHOI|UElWWras.

Natur och biologisk mångfald
• Den våtmarksareal som fanns i kommunen
nUVNDLQWHPLQVND6HQDVWnU
KDUPLQVWKHNWDUYnWPDUNQ\DQODJWV
eller återskapats i odlingslandskapet med
utgångspunkt från år 2005.
Kompenserande åtgärder utförs för den
våtmark som påverkas av projektet.
•

Kommunalt ägda natur- och skogsområden ska vårdas så att naturvärdena säkerställs samt att värdena för rekreation och
friluftsliv bevaras och tas tillvara.
I Breared uppstår negativ påverkan
på rekreationsområdet. Längs kusten
LQQHElUGRFNULYQLQJHQDYGHQEH¿QWOLJD
järnvägen stora positiva effekter för möjligheterna till friluftsliv och rekreation.

•

 7UD¿NYHUNHWVPLOM|SROLF\
7UD¿NYHUNHWKDUWDJLWIUDPHQPLOM|SROLF\VRP
LQQHElUDWW7UD¿NYHUNHWVNDOHGDHQXWYHFNOLQJ
där transportsystemets negativa påverkan
på miljö och hälsa minskar, samtidigt som
förutsättningarna för resor och transporter
förbättras.
7UD¿NYHUNHWVNDEODQGDQQDWSODQHUDE\JJD
och förvalta transportsystemet på ett miljöanpassat sätt samt kommunicera hur beslut påverkar miljön och de överväganden som gjorts.
7UD¿NYHUNHWVNDRFNVnYHUNDI|UDWWVDPKlOOHWV
miljömål inom områdena klimat, hälsa och
landskap nås genom att vidta åtgärder för
I|OMDQGH
•

Ett energieffektivt transportsystem med
begränsad klimatpåverkan.

•

Minskade luftföroreningar, buller och
minskad användning av farliga ämnen.

•

Att bibehålla och stärka natur- och kulturvärden.

De bedömningar som gjorts kring projektets
överensstämmelse med miljöbalkens centrala
bestämmelser och med de nationella miljöNYDOLWHWVPnOHQJlOOHUlYHQI|U7UD¿NYHUNHWV
miljöpolicy. Ett så stort projekt som utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg med en
tunnel under de centrala delarna av staden ger
både positiv och negativ påverkan. Den negativa påverkan har beskrivits och skyddsåtgärder
samt kontrollprogram ska genomföras för att
minska denna påverkan. Ur ett större systemperspektiv bedöms att projektet medverkar
till att transportsystemets negativa påverkan
på miljö och hälsa minskar och att projektet
bidrar till ett säkert, effektivt och miljöanpassat transportsystem.

Kommunen ska aktivt arbeta för att
skydda och bevara den biologiska mångfalden. Bevarandestatusen för hotade arter i
kommunen ska förbättras.
Inom projektet har skyddade och hotade
arter inventerats. Hanteringen av de
arter som påverkas av projektet tas upp
i kommande tillståndsprocess, se mer i
kapitel 24 Fortsatt arbete.
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 6DPUnGLMlUQYlJVSODQHVNHGHW
,GHWWDNDSLWHOVDPPDQIDWWDVGHVDPUnGVRPKDUJHQRPI|UWVXQGHUDUEHWHWPHG
DWWWDIUDPMlUQYlJVSODQHQ$OODLQNRPQDV\QSXQNWHUPHG7UD¿NYHUNHWVVYDU¿QQV
VDPPDQIDWWDGHLHQVDPUnGVUHGRJ|UHOVHVHELODJDWLOOSODQEHVNULYQLQJHQ6DPWOLJD
VNULIWOLJD\WWUDQGHQVRPLQNRPPLWVDPWXSSUlWWDGHPLQQHVDQWHFNQLQJDU¿QQV
GLDULHI|UGDSn7UD¿NYHUNHWXQGHUGLDULHQXPPHU759

 6DPUnGVSURFHVV
Samråd är en fortlöpande process som ska
pågå under hela arbetet med att planera vägar
och järnvägar. I detta projekt har samråd
angående miljökonsekvensbeskrivningen och
de olika miljötillstånden genomförts under
RFK

föroreningar i kvarteret Renen. Flertalet av
mötena med kommunen har haft syftet att
samordna arbetet mellan järnvägsplanen,
VRP7UD¿NYHUNHWDQVYDUDUI|URFKGHWDOMplanerna, som kommunen ansvarar för.

8QGHURNWREHURFKDSULOJHQRPfördes två större samrådsinsatser med allmänUnder arbetet med framtagande av järnvägsheten, organisationer och fastighetsägare.
planen för Varbergstunneln har ett antal olika
Samråden genomfördes genom ett antal
mötesserier genomförts med myndigheter och
informations- och samrådsmöten som riktade
RUJDQLVDWLRQHU
sig dels till en bred allmänhet och dels till
fastighetsägare,
organisationer och föreningar
• 3URMHNWHWGULYVDY7UD¿NYHUNHWLVDPYHUNDQ
med
intressen
i
olika
områden längs den
med Varbergs kommun, Region Halland
planerade
sträckan.
Det
presentationsmateoch Jernhusen. En samverkansgrupp
rial
som
användes
under
mötena har kunnat
med representanter från de olika parterna
OlVDVSn7UD¿NYHUNHWVKHPVLGD,RNWREHU
har träffats med syfte att hålla ihop och
skickades även ett informationsblad ut till
stämma av den gemensamma processen.
samtliga Varbergsbor.
• Samråd kring miljökonsekvensbeskrivningen och miljötillstånd med
3n7UD¿NYHUNHWVSURMHNWNRQWRUL9DUEHUJ
länsstyrelsen i Hallands län samt miljöför- ¿QQVHQLQIRUPDWLRQVORNDOGlUDOODVRPYDULW
valtningen på Varbergs kommun startade i intresserade av projektet kunnat träffa reprePDUV6DPUnGVP|WHQKDUVHGDQGHVV VHQWDQWHUIUnQ7UD¿NYHUNHW/RNDOHQKDUKDIW
genomförts kontinuerligt fram till våren
|SSHWYLGHWWDQWDOWLOOIlOOHQXQGHUYnUHQ

Det har även gått att boka tid för enskilda
•

•

•

•



(QP|WHVVHULHPHGVWDUWLMXQLKDU
förts kring personsäkerhet i tunnlar
med representanter för länsstyrelsen,
Räddningstjänsten och Varbergs kommun.

VDPWDOPHG7UD¿NYHUNHWDQJnHQGHXWE\JJnaden.

Övriga möten som har hållits med
kommunen har varit gällande utformQLQJHQDYGHQQ\D*HWWHU|EURQWUD¿NHQ
under byggskedet, masstransporter samt

handlingarna. Nedan beskrivs kortfattat de
synpunkter som inkommit och som har bäring
på miljökonsekvenser av projektet.

Samråd kring miljökonsekvenser har genom(QP|WHVVHULHPHGVWDUWLDXJXVWLKDU förts med Varbergs ornitologiska förening
RFK1DWXUVN\GGVI|UHQLQJHQ(WWÀHUWDODQGUD
förts kring ledningssamordning, med
föreningar
har beretts möjlighet till samråd.
representanter från Varbergs kommun och
bYHQHWWDQWDOFHQWUDODP\QGLJKHWHUKDU
andra ledningsägare som kan beröras av
beretts möjlighet att lämna samrådsyttranden
projektet.
i ärendet.
En stationsgrupp med representanter
från Varbergs kommun, Region Halland,
Kontinuerligt samt under samråden har
-HUQKXVHQRFK+DOODQGVWUD¿NHQKDUKDIW
synpunkter och yttranden kommit in till
en mötesserie kring området vid Varbergs
7UD¿NYHUNHW'HVVDKDUVDPPDQVWlOOWV
nya stationsområde.
kommenterats och i vissa fall arbetats in i

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 ,QNRPQD\WWUDQGHQRFK
V\QSXQNWHU
Länsstyrelsen i Hallands län har hållits
informerad genom de samrådsmöten kring
miljökonsekvensbeskrivningen och miljöWLOOVWnQGVRPEHVNULYVLNDSLWHOVDPWL
mötesserien kring personsäkerhet i tunnlar.
Vid samtliga möten har även representanter
från Varbergs kommun deltagit.
9LGP|WHQDKDU7UD¿NYHUNHWLQIRUPHUDWRP
läget i projektet och om arbetet med olika
miljöaspekter. Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har diskuterats
och justerats under arbetets gång. För att
kunna fånga upp viktiga frågeställningar i
ett tidigt skede har länsstyrelsen återkommit
med synpunkter löpande. Länsstyrelsen har
exempelvis poängterat vikten av samordning
PHOODQ7UD¿NYHUNHWRFK9DUEHUJVNRPPXQ
LÀHUWDOHWIUnJRURFKIUDPKnOOLWDWWGHWPnVWH
YDUDW\GOLJWYDGGHWlU7UD¿NYHUNHWVDPUnGHU
kring och vem som kan överklaga vad.
,GHFHPEHUK|OOVHWWVlUVNLOWP|WHI|U
att genomföra tidigt samråd för vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och Natura
2000-prövning. Inför samrådet skickades ett
samrådsmaterial som länsstyrelsen lämnade
ett skriftligt yttrande över. I deras yttrande
skriver de bland annat att prövningarna
för Natura 2000, vattenverksamhet och
miljöfarlig verksamhet inte bör separeras.
Dessutom har de lämnat synpunkter på
samrådskretsen för tillståndsärendena.
Bland de synpunkter som Varbergs
kommun har lämnat löpande har handlat om
Getteröbrons nya läge och utformning samt
anslutningar till Getterövägen. Kommunen
har också deltagit i arbetet kring utformningen
av stationsområdet och har uttryckt bland
DQQDWDWWGHWlUYLNWLJWDWWIUlPMDF\NHOWUD¿NL
stationsområdet. Vidare har kommunen haft
V\QSXQNWHUDYVHHQGHWUD¿NHULQJVO|VQLQJDUQD
kring stationen under byggtiden. Det är viktigt
med en fungerande helhetslösning. Varbergs
kommun vill ha bergmassor som det blir
överskott på och kommunen har tagit fram
tänkbara byggtransportvägar samt möjliga
platser för upplag.
Räddningstjänstens synpunkter har gällt
tunnelutformningen där de anser att 500
meter mellan tvärtunnlar är för långt för
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att möjliggöra insats och för att säkerställa
räddningstjänstens säkerhet. De efterfrågar
möjlighet till att komma ner till tråget vid
UlGGQLQJVLQVDWVHURFKDWWGHWVND¿QQDVXWWDJ
för brandvatten i tråget utanför stationen
så väl som i tunneln. Räddningstjänsten ser
GHWVRPHQEULVWDWWGHWLQWH¿QQVHQVPLGLJ
förbindelse mellan servicetunnelmynningen
och spårtunnelmynningen i söder. Räddningstjänsten önskar även en helhetsbild av
KDQWHULQJDYIDUOLJWJRGVWUD¿NcWJlUGHUI|UDWW
minska obehörigt spårbeträdande har också
diskuterats.
(WWÀHUWDOmyndigheter har informerats om
projektet och dessa har haft möjlighet att inlämna synpunkter. Flertalet av myndigheterna
har inte haft något att erinra eller har avstått
från att yttra sig i ärendet. De synpunkter som
har framkommit handlar bland annat om önskemål avseende tydligare presentation av geotekniska och hydrologiska aspekter i senare
VNHGH'HWSnSHNDVRFNVnDWWGHWPnVWH¿QQDV
beredskap för rening av länshållningsvatten
från förorenad jord och grundvatten, dessutom saknas beskrivning av grundvattentrycksänkning vid kvarteret Renen. Det bör också
utredas vilka konsekvenser höga havsnivåer
och översvämningar av dagvattensystem får
för tågtunneln.
Diskussionerna med ledningsägarna har
NUHWVDWNULQJEH¿QWOLJDOHGQLQJDURFKRPOlJJningar till följd av projektet. Ledningsägarna
har påpekat särskilda problemområden som
behöver tas hänsyn till i det fortsatta arbetet.
Synpunkterna och frågorna från organisationer och föreningar har bland annat handlat
om vad som händer under byggskedet och
vilken påverkan som sker i Brearedsområdet.
Krav ställs på att tunnelmynningen i Breared
anpassas till landskapet, dessutom påpekas
det att det är viktigt att kunna använda naturområdet även fortsättningsvis. Vidare har
det lämnats synpunkter på hur trågväggar och
bullerskyddsplank utformas. Det har påpekats
DWWGHWlUP\FNHWInJODUVRPÀ\JHULQLJHnomsiktliga plank vilket behöver has i åtanke.
Kompensationsåtgärder för den störning och
visuella påverkan projektet får för besökare
vid Getteröns naturreservatet, till exempel i
form av en ny våtmark, har också föreslagits.
De inkomna synpunkterna och frågorna från
fastighetsägare och allmänhet har varit
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många och varierande. Ett stort antal har
KDQGODWRPKXUEH¿QWOLJDEHUJYlUPHEUXQQDU
kommer att påverkas till följd av tunnelutbyggnaden. Vidare har det uttryckts oro kring
byggskedet och de störningar (buller, vibrationer och damning) och skador på fastigheter som kan uppkomma då. Flera boende
i Breared har ställt krav på att den planerade
VWHQNURVVHQÀ\WWDVOlQJUHLIUnQERVWlGHUQD
Flera har också haft synpunkter kring buller.
Dessa har främst gällt de föreslagna bullerskyddsåtgärderna med önskemål om både
utökade och minskade bullerskydd. Det har
också frågats efter fastighetsnära åtgärder och
XQGUDWVRP7UD¿NYHUNHWWDUKlQV\QWLOOEXOOHU
IUnQYlJWUD¿N
I övrigt har synpunkter handlat bland annat
RPDQVOXWDQGHYlJDUWUD¿NHULQJSnMlUQYlJHQ
och utformning av stationsområdet.
Flera personer har föreslagit att järnvägen ska
dras öster om Varberg för att frigöra mark i
centrala Varberg och undvika störningar från
MlUQYlJHQ7UD¿NYHUNHWI|OMHUWLOOnWOLJKHWVbeslutet och andra alternativ är därmed inte
aktuella.

Figur 23.1
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 6\QSXQNWHUIUnQVDPUnGHW
VRPEHDNWDWVLGHWIRUWVDWWDDUEHWHW
•

Utredning om eventuell komplettering av
bullerskydd söder om Österleden kommer
DWWJ|UDVbYHQLQYHQWHULQJI|UIDVWLJKHWVnära åtgärder kommer att genomföras.

•

Utformning av anslutande vägar till
Österleden och utformning av planskild
korsning i Vareborg kommer att studeras
vidare i samverkan med berörda markägare.

•

Utformning av produktionsytor och etableringsområden i Breared kommer att
studeras vidare. Det handlar exempelvis
om upplagsytor, stenkross och tillfälliga
bullerskydd.

•

Räddningstjänstens synpunkter har
successivt hanterats vid utformning av
tunnelsäkerheten. I det fortsatta projekteringsarbetet beaktas Räddningstjänstens
synpunkter, kontinuerliga riskanalyser
och säkerhetsvärderingar är en del i det
fortsatta arbetet .
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 )RUWVDWWDUEHWH
,GHWIRUWVDWWDPLOM|DUEHWHWJlOODQGH9DUEHUJVWXQQHOQNRPPHUHWWDQWDOSU|YQLQJDURFK
WLOOVWnQGDWWEHK|YDVXW|YHUMlUQYlJVSODQHQ9LVVDPLOM|IUnJRUEHK|YHUXWUHGDVYLGDUH
RFKDQGUDI|OMDVXSSI|UDWWVlNHUVWlOODDWWNUDYNODUDV'HWWDJ|UVJHQRPXSSUlWWDQGH
DYH[HPSHOYLVKDQGOLQJVSODQHUNRQWUROOSURJUDPRFKULVNDQDO\VHULE\JJVNHGHWVDPW
JHQRPXSSI|OMQLQJDULGULIWVNHGHW'HWVDPPDQVWlOOVlYHQXQGHUODJI|UWLOOVWnQGVSU|YQLQJDYYDWWHQYHUNVDPKHWI|USURMHNWHQ8SSI|OMQLQJDULGULIWVNHGHWNRPPHUDWWJ|UDV
XWLIUnQGHNUDYVRP¿QQVLMlUQYlJVSODQPLOM|WLOOVWnQGRFKGLVSHQVHUH[HPSHOYLVI|U
NXOWXUPLOM|HUDUWVN\GGVlUHQGHQ\WRFKJUXQGYDWWHQQLYnHUVDPWVW|UQLQJDUPRWRPJLYQLQJHQLIRUPDYEXOOHUYLEUDWLRQHURFKVWRPOMXG

 7LOOVWnQGVSU|YQLQJ
 $OOPlQW
I den fortsatta hanteringen av Varbergstunneln kommer ett antal prövningar och
tillstånd utöver järnvägsplanen att behöva
hanteras. Dessa prövningar regleras i första
hand av miljöbalken, plan- och bygglagen och
kulturmiljölagen. Nedan följer en sammanställning över de prövningar och tillstånd
som krävs. Sammanställningen bygger på den
NXQVNDSVRP¿QQVWLOOJlQJOLJLDSULO

 7LOOVWnQGHQOLJWNXOWXUPLOM|ODJHQ
Fornlämningar är skyddade enligt bestämmelser i 2 kap kulturmiljölagen. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort,
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada
en fornlämning. I samband med arbeten som
tar större markområden i anspråk kan det
vara aktuellt med arkeologisk utredning för att
ta reda på om fornlämningar berörs.

Beslut om arkeologisk utredning fattas av
länsstyrelsen. Den som vill göra ingrepp i
en fornlämning behöver söka tillstånd hos
länsstyrelsen. Som villkor för ett sådant
tillstånd kan länsstyrelsen ställa krav om
arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen eller ta till vara fornfynd.
Länsstyrelsen kan också fatta beslut om
arkeologisk förundersökning om det behövs
för att få ett tillfredsställande underlag för
prövningen.
7DEHOOUHGRYLVDUEHU|UGDIRUQOlPQLQJDU
som är registrerade i riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister (FMIS).
Typ av tillstånd/beslut enligt kulturmiljölagen
VRPNDQEOLDNWXHOODlU
%HVOXWRPDUNHRORJLVNXWUHGQLQJHQOLJW
NDSLWHOI|UDWWWDUHGDSnRPIRUQOlPningar berörs av planerat arbetsföretag.

Tabell 24.1 Berörda fornlämningar som är registrerade i riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS)
)RUQOlPQLQJ

8QJHIlUOLJWOlJH

.RPPHQWDU

9DUEHUJ

1RUUDGHOHQK|MGOlJH|VWHURP/DVVDYlJHQ

)RUQOlPQLQJLIRUPDYJUDYK|J%HU|UVDYEOLYDQGH
EDQYDOO)RUQOlPQLQJHQVNDXQGHUV|NDVRFK
GRNXPHQWHUDVLQQDQERUWWDJDQGHcWJlUGHQIRGUDU
WLOOVWnQGHQOLJWNXOWXUPLOM|ODJHQ

9DUEHUJ

)RUQOlPQLQJPHGVWRUWXWEUHGQLQJVRPUnGHIUnQ
QRUUDGHOHQDYLQQHUVWDGHQLV|GHUWLOO1RUUGDOL
QRUU

0HGHOWLGDVWDGVODJHU$UNHRORJLVNI|UXQGHUV|NQLQJ
NRPPHUDWWEOLDNWXHOOIUnQ*DUYDUHJDWDQLQRUUQHGWLOO
WXQQHOSnVODJHWLV|GHU)|UXQGHUV|NQLQJP|MOLJI|UVW
LQI|UE\JJVWDUWRFKLVDPEDQGPHGDWWWLOOIlOOLJVWDWLRQ
RFKWLOOIlOOLJDVSnUKDUHWDEOHUDWV

9DUEHUJ

)RUQOlPQLQJPHGRNODUWXWEUHGQLQJVRPUnGHLQRP
9DUEHUJLQQHUVWDG)RUQOlPQLQJHQVYlVWUDGHO
WDQJHUDUVWDWLRQVRPUnGHW

.DQEHU|UDVDYDUEHWHQDRFKDUNHRORJLVNI|UXQGHUV|NQLQJNDQEOLDNWXHOOLDQVOXWQLQJWLOOVWDWLRQHQ
MlUQYlJVSDUNHQ)UnJDQlUDYKlQJLJOlQVVW\UHOVHQV
YLGDUHVWlOOQLQJVWDJDQGHQRFKEHVOXW

(MUHJLVWUHUDGH
IRUQOlPQLQJDU

,V|GHUPHOODQWXQQHOGHOHQRFK+DPUD

,VDPEDQGPHGDUNHRORJLVNXWUHGQLQJVWHJ,,KDU
IRUQOlPQLQJDULIRUPDYERSODWVHUNRQVWDWHUDWV
8WUHGQLQJHQKDUHMVOXWJLOWLJWDYUDSSRUWHUDWV)RUQOlPQLQJDUQDNRPPHUDWWEOLI|UHPnOI|UDUNHRORJLVN
XQGHUV|NQLQJI|UXQGHUV|NQLQJXWLIUnQOlQVVW\UHOVHQV
YLGDUHEHVOXW
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7LOOVWnQGHQOLJWNDSLWHOI|UDWWWDERUW
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse,
plantering eller på annat sätt ändra eller skada
en fornlämning.
3. Beslut om arkeologisk förundersökning av
IRUQOlPQLQJHQOLJWNDSLWHO
Arkeologiska utredningar har genomförts
för att ta reda på om några okända fornlämningar berörs. De arkeologiska utredningarna
kan behöva kompletteras för ytterligare ytor
som kommer att tas i anspråk i samband
med tunnelbygget. Det kan gälla exempelvis
upplagsplatser för massor, uppställningsplatser, hårdgjorda ytor. Samråd behöver ske
med länsstyrelsen som bedömer behovet och
fattar beslut om arkeologisk utredning.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

 'LVSHQVHQOLJW
$UWVN\GGVI|URUGQLQJHQ
,DUWVN\GGVI|URUGQLQJHQ  
¿QQVUHJOHURPIULGO\VQLQJVRPJlOOHUYl[WHU
och djur. Förordningen anger de arter som
VN\GGDVJHQRP(8VInJHOGLUHNWLYUHVSHNWLYH
art- och habitatdirektiv, och de arter som
omfattas av nationella och regionala fridlysningsbestämmelser. Dispensansökan kan bli
DNWXHOOWLI|OMDQGHIDOO
•

Borttagande av kalvnosens växtplats på
EH¿QWOLJEDQJnUGRFKÀ\WWDYDUWHQWLOOQ\D
platser.

•

Intrång i eller avlägsnande av lekvatten
I|UJURGRFKNUlOGMXUSnÀHUDORNDOHUL
sträckningens norra och södra delar.

•

Negativ påverkan på häckningsplatser
för fågelarter som är rödlistade eller har
minskat med mer än 50 procent nationellt.

Beslut om arkeologiska förundersökningar av
berörda fornlämningar kommer att genomföras i ett senare skede av projektet.

 7LOOVWnQGI|UYDWWHQYHUNVDPKHW
 7LOOVWnQGI|UnWJlUGHUVRPNDQ
SnYHUND1DWXUDRPUnGHQ
Tillstånd enligt 7 kap miljöbalken behövs för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön
i ett Natura 2000-område. Det är den eventuella påverkan en åtgärd kan få på ett Natura
2000-område som avgör om tillstånd behövs,
oavsett var verksamheten eller åtgärden
bedrivs. Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat kommer att påverkas av Varbergstunneln. Påverkan härrör framför allt
från den planerade godsbangården i etappens
nordligaste del.

 'LVSHQVI|UnWJlUGL
ELRWRSVN\GGVRPUnGH
Enligt miljöbalkens 7 kapitel omfattas till
exempel märgelgravar och stenmurar av
generellt biotopskydd. Enligt den förändring
DYPLOM|EDONHQVNDSLWHODVRPWUlGGHL
NUDIWGHQMDQXDULKDQWHUDVGLVSHQVI|U
åtgärder rörande objekt som omfattas av det
generella biotopskyddet inom järnvägsplanen. För de biotopskyddade objekt som ligger
utanför järnvägsplanen och berörs av projektet kommer dispens att sökas separat. Flera
objekt längs sträckan omfattas av det generella biotopskyddet, vilket framgår av kapitel 9
Naturmiljö.



Projektet kan komma att innebära anläggningar i ytvatten (broar, kulvertar), bortledning av
JUXQGYDWWHQRFKLQ¿OWUDWLRQIUlPVWIUnQWXQQHODUEHWHQbYHQHWWDQWDOYDWWHQGUDJNRPPHU
att beröras norr och söder om tunneldelen.
)|UGHVVDnWJlUGHUNRPPHU7UD¿NYHUNHWDWW
söka tillstånd eller göra anmälningar enligt
PLOM|EDONHQVNDSLWHO
)|OMDQGHYHUNVDPKHWHUNDQNRPPDDWWSU|YDV
•

Bortledning av grundvatten som läcker in
till tunnlar och schakter under bygg- och
driftskede, och utförande av anläggningar
för detta.

•

Byggande i vattenområden, exempelvis
byggande av broar och trummor, omledning och kulvertering av vattendrag.

•

Följdverksamheter såsom transporter till
och från arbetsplatsen med mera samt anläggning av tillfälliga konstruktioner som
till exempel kajer.

•

Omprövande av dikningsföretag.

•

Vissa delar av järnvägsområdet kan
komma att omfattas av markavvattning
HQOLJWPLOM|EDONHQVNDSLWHOS,GHW
fortsatta arbetet kommer detta att utredas.
Vid behov kommer ansökan om dispens
från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning genomföras.
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Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Tillstånd ska sökas när det gäller åtgärder
i vattenområden, exempelvis uppförande,
ändring, lagning och utrivning av broar eller
andra anläggningar i vattenområden, fyllning
och pålning i vattenområden, bortledande
av vatten från eller grävning, sprängning och
rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till
att förändra vattnets djup eller läge. För vissa
vattenverksamheter gäller anmälningsplikt
istället för tillståndsplikt.
Järnvägsområdet påverkar tre dikningsföretag,
dels genom utsläpp av vatten och dels genom
kulvertering. I det fortsatta arbetet ska samråd
genomföras med dikningsföretagen med syfte
att upprätta en överenskommelse, alternativt
genomförs en omprövning av dikningsföretagen.

•

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för
lagring av avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas, eller tre år innan det
återvinns eller behandlas.

•

Dagvatten från detaljplanelagt område
är att betrakta som avloppsvatten och
utsläpp av dagvatten är därmed en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
HQOLJWXWLIUnQI|URUGQLQJHQ  RP
miljöfarlig verksamhet och ska anmälas
till kommunen. Det gäller både dagvatten
från järnvägar och vägar i driftskedet och
dagvatten från arbetsområden och etableringsytor.

•

För krossverksamhet krävs en anmälan till kommunen utifrån förordningen
 RPPLOM|IDUOLJYHUNVDPKHW

 %\JJRFKPDUNORY
Till aktuella prövningar tas det fram en särskild miljökonsekvensbeskrivning.

 7LOOVWnQGWLOOPLOM|IDUOLJ
YHUNVDPKHW
Följande tillstånd till miljöfarlig verksamhet
kommer att sökas.
•

För behandling och utsläpp av såväl
processvatten från tunneldrivning som
för processvatten från arbeten i förorenade markområden krävs att verksamheten anmäls till kommunen enligt utifrån
I|URUGQLQJHQ  RPPLOM|IDUOLJ
verksamhet.

•

Efterbehandling av förorenad jord kommer att anmälas utifrån förordningen
  RPPLOM|IDUOLJYHUNVDPKHW

•

Mellanlagring av massor kommer att hanteras utifrån miljöprovningsförordningen
 

•

•

Tillfällig lagring av avfall på den plats där
det uppkommer är inte anmälningspliktigt
(NV allmänna råd till avfallsförordningen
 
Tillfälliga upplag är tillståndspliktiga
enligt miljöbalken 9 kapitlet om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle
utgörs av
PHUlQWRQDYIDOOVRPLQWHlU
avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggQLQJHQLQWHlUWLOOVWnQGVSOLNWLJHQOLJW

Bygglov kommer att sökas för järnvägens
teknikbyggnader, bullerskyddsskärmar och
skyddsplank enligt plan- och bygglagens 9
kapitel.
För upplag av massor, schaktning och fyllning krävs marklov. Bygg- och marklov kan
endast ges om detaljplan har vunnit laga kraft.
Ansökan lämnas till kommunen. Eftersom en
fastställd järnvägsplan inte får strida mot gällande detaljplan har Varbergs kommun påbörjat detaljplanearbetet. För att järnvägsplanen
ska vinna laga kraft inom de detaljplanelagda
områdena måste det kommunala detaljplanearbetet vara slutfört.
Rivningslov kan komma att behövas för att ta
bort byggnader inom nuvarande stationsområde.

 0LOM|IUnJRUVRPXWUHGVYLGDUH
 6WDGVRFKODQGVNDSVELOG
Fortsatt projektering av färdig anläggning
utgår från principerna i gestaltningsprogrammet. Angränsande delar ovan mark hanteras i
Varbergs kommuns detaljplaner.

 .XOWXUPLOM|
Byggandet av Varbergstunneln kan medföra
en påverkan på kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. Projektet kommer att påverka
grundvattennivåerna samt förorsaka vibrationer under byggtiden. Förändrade grundvattennivåer kan förorsaka sättningar vilket
kan ge upphov till skador på byggnader.
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Vibrationer under byggskedet i samband
med sprängningar, spontning med mera kan
likaså medföra skador i form av sättningar och
sprickbildningar. Risken för sättningar och
skador till följd av sänkta grundvattennivåer
och vibrationer hänger bland annat samman
med lokala markförhållanden samt byggnaGHUVJUXQGOlJJQLQJ)|UDWWLGHQWL¿HUDNlQVliga byggnader behöver en inventering och
analys genomföras för att närmare undersöka
lokala markförhållanden, grundläggningsförKnOODQGHQVDPWQlUPDUHLGHQWL¿HUDE\JJQDGHU
med kulturvärde. Analysen kan peka på behov
av förebyggande insatser samt vilka känsliga
byggnader som behöver bli föremål för uppföljning och kontroll. Analysens resultat kan
vidare ligga till grund för långsiktig uppföljning av sättningar och grundvattennivåer.

 1DWXUPLOM|
En nyetablering av kalvnosen på nya platser
är tänkt att genomföras, och det kommer att
behöva utredas såväl lämpliga platser, lämpliga markförhållanden och en arbetsordning
som möjliggör att arten har lämpliga växtplatVHUXQGHUKHODSURMHNWWLGHQbYHQJURGGMXUVbiotoperna kommer att behöva motsvarande
utredning kring hur och var nya lekvatten ska
anläggas. Såväl kalvnosen som groddjuren,
och hanteringen kring deras livsmiljöer, kommer att beskrivas i dispensansökningarna gällande artskyddsförordningen. Fortsatt arbete i
anslutning till vattenmiljöerna studeras vidare
i samband med tillståndsansökan för vattenverksamhet.
Fortsatta utredningar på bangården gällande
insekter kommer att ske, liksom kompletterande lavinventeringar i Järnvägsparken och
Engelska parken. Särskilt skyddsvärda träd
i Järnvägsparken och Engelska parken ska
LGHQWL¿HUDVRFKPlWDVLQLVDPDUEHWHPHG9DUbergs kommun. Träden ska i största möjliga
utsträckning bevaras.
Beståndet av den fridlysta engelska fetknoppen i Breared kommer att mätas in för att säkerställa att det inte skadas under byggskedet.

kommer bland annat att omfatta riktvärden
för buller, vibrationer och stomljud, och därtill
kopplade bestämmelser kring under vilka
arbetstider sprängning och spontning eller
motsvarande störande verksamhet får ske.
Arbetet med utformning av bullerskyddsåtJlUGHUI|UDWWXSSI\OODULNWYlUGHQSnJnUbYHQ
bullerskyddsåtgärder mot Natura 2000 området Getteröns fågelskyddsområde fortsätter
projekteras, och kommer att färdigställas i
samband med tillståndsprövningen av Natura
bYHQGHQWHNQLVNDXWIRUPQLQJHQI|UDWW
erhålla vibrationer och stomljud inom riktvärdena återstår.

 (OHNWURPDJQHWLVNDIlOW
Krav ställs på att långtidsmedelvärdet under
ǋ7YLGERVWlGHUXSSI\OOVPHGEHDNWDQGHDY
normal bakgrundsstrålning i bostäder.

 /XIWNYDOLWHW
Det är framför allt dammande arbeten, som
krossning av berg och transporter på torra
dammiga vägar, som riskerar att påverka
luftkvaliten negativt. Arbetet med att utreda
omfattningen av detta och ta fram skyddsåtgärder pågår.

 )|URUHQDGHRPUnGHQ
Behovet av kompletterande provtagning för
mark och sediment ses kontinuerligt över.
Inför byggskedet anmäls de arbeten som ska
utföras inom förorenade områden till tillsynsmyndigheten och arbetena utförs i enlighet
med de villkor som fastställs och som inarbetas i berörda kontrollprogram. En instruktion
för hantering av förorenade schaktmassor i
byggskedet utarbetas. Den har till syfte att
projektets schaktmassor ska hanteras på ett
enhetligt och miljösäkert sätt.
.RPSOHWWHUDQGHSURYWDJQLQJLEH¿QWOLJWVSnU
utförs i byggskedet när spåret är taget ur drift.
En tätare provtagning behövs för att klasVL¿FHUD|YHUVNRWWVPDVVRUPHGDYVHHQGHSn
föroreningsinnehåll.

 %XOOHUYLEUDWLRQHURFKVWRPOMXG

 <WYDWWHQ

Störningar från buller, vibrationer och stomljud uppkommer under byggskedet.

Det fortsatta projekteringsarbetet för berörda ytvatten regleras utifrån de tillstånd
för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet som kommer att sökas. I processen
för tillståndsansökan studeras bland annat

7UD¿NYHUNHWVWlOOHUNUDYSnVLQDHQWUHSUHQ|UHU
i samband med upphandlingen. Dessa krav



Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Miljökonsekvensbeskrivning
Kapitel 24 - Fortsatt arbete

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

skyddsåtgärder och kvalitetskrav för utgående
vatten från såväl länshållningsvatten som dag/
lakvatten från tillfälliga upplagsytor. Utifrån
erhållet tillstånd kommer ett kontrollprogram
att upprättas som bland annat följer upp vattenkvaliteten under byggskedet i vatten från
anläggningen och i de berörda recipienterna. I
erhållet tillstånd kommer villkoren för verksamheten att fastställas. Vidare kommer det
att arbetas med att fastställa utsläppspunkter
för behandlat länshållnings- och processvatten.

 *UXQGYDWWHQ
Genomförande av Varbergstunneln innebär
bortledande av grundvatten. För detta komPHU7UD¿NYHUNHWV|NDWLOOVWnQGHQOLJWPLOM|EDONHQVNDSLWHO,VDPEDQGPHGDUEHWHWPHG
WLOOVWnQGVDQV|NDQNRPPHUHWWLQÀXHQVRPUnGH
att avgränsas och frågor som rör bortledande
RFKLQ¿OWUDWLRQDYYDWWHQNRPPHUDWWXWUHGDV
RFKSU|YDVbYHQULVNHQI|UI|URUHQLQJDUL
grundvattnet kommer att utredas närmare.
9LOONRUI|UGHQYHUNVDPKHWVRP7UD¿NYHUNHW
erhåller fastställs i tillståndsbeslutet. I samband med detta kommer också inventeringar
och riskbedömningar göras avseende påverkan på fastigheter, för att bedöma känslighet
RFKULVNI|UVNDGRUJHQRPVlWWQLQJDUbYHQ
kontrollprogram för grundvattennivåer, vattenkemiska parametrar och sättningar kommer att tas fram som följs upp före, under och
efter projektet.

 5LVNRFKVlNHUKHW
I det fortsatta projekteringsarbetet ingår
kontinuerliga riskanalyser och säkerhetsvärderingar.

För tillfälliga upplag av schaktmassor kan
olika former av tillstånd eller marklov samt
samråd för väsentlig ändring av naturmiljön
komma att krävas.

 .RQWUROORFKXSSI|OMQLQJ
Varbergstunneln är ett komplext järnvägsprojekt som berör många intressen. Behov
av att följa upp miljöeffekter och åtgärder är
en viktig del i arbetet. Syftet med miljöuppföljningen är att kontrollera att externa och
interna miljökrav och åtgärder följs. Miljöuppföljning är en väsentlig del i den egenkontroll
som verksamhetsutövaren har ansvar för och
VRPGHW¿QQVEHVWlPPHOVHURPLPLOM|EDONHQ
Verksamhetsutövarens egenkontrollskyldighet regleras i de allmänna hänsynsreglerna
i miljöbalkens 2 kapitel 2 § samt i 26 kapitel
(WWYLNWLJWV\IWHPHGXSSI|OMQLQJlUlYHQ
att få ökad kunskap och erfarenhet som kan
komma till nytta i framtida projekt. Nedan
följer en sammanställning av de aspekter där
EHKRY¿QQVDWWI|OMDXSSSnYHUNDQDYSURMHNWHW
Kontrollprogram upprättas innan byggstart.

 %\JJVNHGHW
7UD¿NYHUNHWKDUWDJLWIUDPPLOM|NUDYI|UHQWUHprenader som är baskrav vid alla upphandlingar av entreprenörer. I miljökraven fastställs
även påföljder vid avvikelser från kraven. UtöYHUEDVNUDYHQWDVVSHFL¿NDNUDYIUDPQlUGHW
¿QQVEHKRYLHQWUHSUHQDGHQ.RQWUROOXQGHU
byggskedet som syftar till att säkerställa att
konsekvenserna i byggskedet blir de förväntade och till att hantera eventuella oförutsedda
händelser. Kontroll under byggskedet omfatWDUEODQGDQQDWI|OMDQGH
•

Kontroll av kulturfastigheter ska arbetas
in i kontrollprogrammen för vibrationer
och geoteknik.

•

Kontrollprogram för artskyddsfrågor
U|UDQGHÀ\WWDYNDOYQRVRFKnWJlUGHUJlOlande groddjursmiljöer enligt kapitel 9
Naturmiljö.

•

Damm i skogen ovan brukshundsklubben,
som har mycket höga värden för groddjur,
ska inte påverkas men vattennivåer ska
kontrolleras under byggskedet och åtgärder vidtas vid behov.

•

I samband med byggstart ska en bedömning ske av vilka etapper som bedöms
vibrationskritiska. Inför start av dessa
moment ska ett kontrollprogram för vibrationer tas fram för byggskedet.

 0DVVKDQWHULQJ
För projektet kommer en plan upprättas för
att mer detaljerat beskriva hantering av massorna och de tekniska möjligheterna att nyttja
materialet inom projektet eller i närområdet.
7UD¿NYHUNHWIRUWVlWWHUDWWLQYHQWHUDRFKKLWWD
lämpliga avsättningsområden för massor. Diskussioner förs också med kommunen för att få
en samlad bild av masshanteringen för övriga
större byggprojekt som pågår samtidigt med
Varbergstunneln.
Planen ska redovisas till länsstyrelsen och
Varbergs kommun innan byggnadsarbetena
påbörjas.
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•

Kontrollprogram för ljudstörningar och
stomljud som följer upp störande aktiviteter under byggskedet.

•

Kontrollprogram för vatten kommer att
vara aktuellt för både yt- och grundvatten.
Gäller också ytvattenrecipienter med avseende på risk för utsläpp av föroreningar
och påverkan på naturvärdena. Omfattning preciseras i samband med tillståndsansökan.

•

Kontrollprogram för hantering av förorenade massor under byggtiden.

•

Kontrollprogram för sättningar av byggnader och anläggningar.

•

För luftkvalitet upprättas ett kontrollprogram för byggskedet i samråd med tillsynsmyndigheten. Programmet hanterar
luftkvaliteten framför allt inom områden
med mycket transporter och byggaktiviteter, där damning kan bli ett problem.

Ytterligare kontrollprogram kan bli aktuella i
samband med de övriga prövningar som krävs,
exempelvis från kommande prövningar kring
förorenad mark, vatten och Natura 2000.

 'ULIWVNHGHW
Uppföljning i driftskedet syftar till att följa
upp de åtgärder som järnvägsplanen och
miljötillstånden omfattar, för att säkerställa
att åtgärderna ger den effekt som avsågs. Omfattningen av denna uppföljning arbetas fram
i samband med tillstånds- och dispensansökningarna och kommande beslut.

 8SSI|OMQLQJDYNUDYL
PLOM|WLOOVWnQG
I de tillstånd och dispenser som krävs kan
beslut förknippas med krav på uppföljning.
Detta kan till exempel omfatta yt- och grundvattnets kvalitet och nivåer, bullernivåer, hantering av förorenade massor och återskapande
av biotopskyddsobjekt.

 8SSI|OMQLQJDYnWDJDQGHQL
MlUQYlJVSODQ
Uppföljning i driftskedet av åtgärder som föreVOnVL0.%V\IWDURFNVnWLOODWWJH7UD¿NYHUNHW
möjlighet att fylla på sin kunskapsbank kring
konsekvenser och åtgärder inom olika områden.
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.lOOI|UWHFNQLQJ
8QGHUODJVUDSSRUWHUWLOOGHWWDGRNXPHQW
Underlagsrapport bullerutredning
Underlagsrapport vibrationsutredning
Underlagsrapport stomljudsutredning
Underlagsrapport elektromagnetiska fält
Rapport Naturmiljöinventeringar och naturvärden inom projekt
9DUEHUJVWXQQHOQ
8QGHUODJVUDSSRUW.RPSOHWWHUDQGHQDWXUPLOM|LQYHQWHULQJDU
Underlagsrapport kulturmiljö
Underlagsrapport Luftmiljöutredning
Underlagsrapport risk och säkerhet, MKB
Underlagsrapport förorenade områden
Underlagsrapport omhändertagande av byggavloppsvatten

7LGLJDUHXWUHGQLQJDU
%DQYHUNHW)|UVWXGLH9lVWNXVWEDQDQ8WE\JJQDGDYGXEEHOVSnUGHOHQ9DUEHUJ
+DPUD%HVOXWVKDQGOLQJ5DSSRUWQU%597
%DQYHUNHW-lUQYlJVXWUHGQLQJLQNOXVLYHPLOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJ 0.% 
9lVWNXVWEDQDQGHOHQ9DUEHUJ+DPUD)|UVODJVKDQGOLQJ5DSSRUWQU%597
%DQYHUNHW-lUQYlJVXWUHGQLQJ9lVWNXVWEDQDQGHOHQ9DUEHUJ+DPUD
Beslutshandling.

$OOPlQQDNlOORU
/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGVOlQ5HJLRQDODPLOM|PnOI|U+DOODQGVOlQ/lQVVW\UHOVHQV
PHGGHODQGH
1DWXUYnUGVYHUNHWYnUHQ0LOM|PnOVSRUWDOHQZZZPLOMRPDOVH
5HJLRQ+DOODQG7LOOYl[WVWUDWHJLI|U+DOODQG$QWDJHQRNWREHU
6WDWHQV9HJYHVHQ+nQGERN9.RQVHNYHQVDQDO\VHU,6%1
7UD¿NYHUNHW0LOM|NRQVHNYHQVEHVNULYQLQJI|UYlJDURFKMlUQYlJDU+DQGERN0HWRGLN
3XEOLNDWLRQVQXPPHU
7UD¿NYHUNHW3ODQOlJJQLQJDYYlJDURFKMlUQYlJDU9HUVLRQ759
7UD¿NYHUNHWEURVFK\U1\DYlJDURFKMlUQYlJDUVnKlUSODQHUDUYL
7UD¿NYHUNHWEURVFK\U9lJHOOHUMlUQYlJSnPLQPDUNKXUInUMDJHUVlWWQLQJ"
7UD¿NYHUNHWEURVFK\U9DGKlQGHUQlUHQYlJHOOHUMlUQYlJE\JJV"
9DUEHUJVNRPPXQgYHUVLNWVSODQI|U9DUEHUJVNRPPXQ$QWDJHQDYNRPPXQIXOOPlNWLJH

9DUEHUJVNRPPXQgYHUVLNWVSODQI|U9DUEHUJVNRPPXQ)|UGMXSQLQJI|UVWDGVRPUnGHW
$QWDJHQDYNRPPXQIXOOPlNWLJH
9DUEHUJVNRPPXQ9DUEHUJVPLOM|PnO$QWDJQDDYNRPPXQIXOOPlNWLJH
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bPQHVVSHFL¿NDNlOORU
.XOWXUPLOM|
Kulturmiljö Halland på uppdrag av Varbergs kommun med stöd av Länsstyrelsen i
+DOODQGVOlQ6WDGHQVNDUDNWlUHUNXOWXUPLOM|HUL9DUEHUJVVWDGVRPUnGH$QWDJHQDY
%\JJQDGVQlPQGHQL9DUEHUJVNRPPXQ
/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGVOlQ5HJLVWHUEODG2PUnGHDYULNVLQWUHVVHI|U
NXOWXUPLQQHVYnUGL+DOODQGVOlQ1U.19DUEHUJVLQQHUVWDG
0DWV)RONHVVRQRFK$QGHUV7LOO\+DOODQGVOlQVPXVHHU9DUEHUJVE\JGSURJUDPI|U
NXOWXUPLOM|YnUG9DUEHUJVNRPPXQ
5LNVDQWLNYDULHlPEHWHWDUNHRORJLVNDXSSGUDJVYHUNVDPKHWHQ899lVW$UNHRORJLVN
XWUHGQLQJ9DUEHUJVWXQQHOQ9lVWNXVWEDQDQ9DUEHUJ+DPUD$UNHRORJLVNXWUHGQLQJVWHJ
inför bygget av dubbelspårig järnväg, sträckan Varberg-Hamra, Varbergstunneln, Hallands län,
9DUEHUJVNRPPXQ9DUEHUJ7UlVO|YRFK+XQQHVWDGVRFNHQ895DSSRUW'QU

5LNVDQWLNYDULHlPEHWHW5LNVLQWUHVVHQI|UNXOWXUPLOM|YnUGHQ+DOODQGVOlQ 1 %HVOXW
XSSGDWHUDW
9DUEHUJVNRPPXQ9DUEHUJVVWDGVNlUQDNXOWXUKLVWRULVNWXQGHUODJI|USODQRFK
E\JJORYVIUnJRU$QWDJHQDY%\JJQDGVQlPQGHQL9DUEHUJVNRPPXQ

1DWXUPLOM|RFK1DWXUD
%RV$QWRLQH(QHWMlUQQDWXU$%.RQVXOWnW7UD¿NYHUNHW3HUVRQOLJNRPPXQLNDWLRQ
&XWWV1+HPLQJZD\.RFK6SHQFHU-:DWHUELUG'LVWXUEDQFH0LWLJDWLRQ7RRONLW
Institute of Estuarine and Coastal Studies (IECS). University of Hull.
GH-RQJ$+lFNDQGHInJODUSnMRUGEUXNVPDUNXWPHG%RWQLDEDQDQVROLNDGUDJQLQJV
DOWHUQDWLYPHOODQ1\ODQGRFK8PHn,QYHQWHULQJHQDYUHIHUHQV\WRUQD5DSSRUWWLOO
7UD¿NYHUNHWIUnQ9LOW¿VNRFKPLOM|6/8
Göransson, P. 2006. Grundområdesfauna och ålgräs i Varbergs hamn 2006, PAG
Miljöundersökningar.
*|UDQVVRQ3%RWWHQIDXQDRFKnOJUlVL9DUEHUJVKDPQ3$*0LOM|XQGHUV|NQLQJDU
Helldin, J.O. 2004. Effekter av störningar på fåglar - en kunskapssammanställning för
bedömning av inverkan på Natura 2000-objekt och andra områden. Naturvårdsverket, rapport

+HOOGLQ-27UD¿NEXOOHULYlUGHIXOODQDWXUPLOM|HU,,VOXWUDSSRUW&%0VVNULIWVHULHQU
74. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.
Länsstyrelsen i Hallands län. Natura 2000 Halland. Bevarandeplan för Getteröns fågelreservat.
6()DVWVWlOOG
Länsstyrelsen i Hallands län 2000. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län.
0HGGHODQGH5HJLVWHUEODG1U11.ORVWHUIMRUGHQ*HWWHU|Q
1DWXUYnUGVYHUNHW%LRWRSVN\GGVRPUnGHQ9lJOHGQLQJRPWLOOlPSQLQJHQDYNDSLWOHW
PLOM|EDONHQ+DQGERN8WJnYD
1DWXUYnUGVYHUNHW1DWXUDL6YHULJH+DQGERNPHGDOOPlQQDUnG+DQGERN
1DWXUYnUGVYHUNHWVI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ1)61DWXUYnUGVYHUNHWVI|UWHFNQLQJ|YHU
¿VNYDWWHQVRPVNDVN\GGDVHQOLJWI|URUGQLQJHQ  RPPLOM|NYDOLWHWVQRUPHUI|U¿VN
och musselvatten.
5HLMQHQ5RFK)RSSHQ5,PSDFWRIURDGWUDI¿FRQEUHHGLQJELUGSRSXODWLRQV6LG
274 i The Ecology of Transportation: Managing Mobility for the Environment (red. Davenport,
J och Davenport, J.L. Springer förlag, Dordrecht, Nederländerna.
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6XPPHUV3'&XQQLQJWRQ*0RFK)DKULJ/$UHWKHQDJDWLYHHIIHFWVRIURDGVRQ
EUHHGLQJELUGVFDXVHGE\WUDI¿FQRLVH"6LGLJournal of Applied Ecology 48.
6YHULJHV/DQWEUXNVXQLYHUVLWHW$UWSRUWDOHQ$UW'DWDEDQNHQ
KWWSZZZDUWSRUWDOHQVH
Varbergs kommun 2007. Naturvårdsprogram för Varbergs kommun.
9DUEHUJVNRPPXQ6LPPDOHNRFKVYlUPD*U|QVWUDWHJLI|UDNWLYLWHWHUXSSOHYHOVHURFK
ELRORJLVNPnQJIDOGL9DUEHUJVNRPPXQVXWHPLOM|$QWDJHQDYNRPPXQIXOOPlNWLJH
:HQQVWU|P$QLWD7UD¿NYHUNHW3HUVRQOLJNRPPXQLNDWLRQ

)ULOXIWVOLYRFKUHNUHDWLRQ
/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGVOlQ2PUnGHQDYULNVLQWUHVVHIULOXIWVOLYVlUVNLOGD
hushållningsbestämmelser, Hallands län. Del II. Riksintresse för friluftsliv i Hallands län.
Registerblad. Nr FN 7, Getterön-Årnäs-Balgöfjorden.
/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGVOlQ9lUGHEHVNULYQLQJDYNXVWRPUnGHWL+DOODQGHWWUHJLRQDOW
SODQHULQJVXQGHUODJI|URPUnGHQDYULNVLQWUHVVHHQOLJWNDS15/0HGGHODQGH
1DWXUYnUGVYHUNHW5LNWOLQMHUI|U|YHUV\QDYULNVLQWUHVVHQI|UIULOXIWVOLY
bUHQGHQXPPHU19

%XOOHUYLEUDWLRQHURFKVWRPOMXG
%DQYHUNHWRFK1DWXUYnUGVYHUNHW%XOOHURFKYLEUDWLRQHUIUnQVSnUEXUHQOLQMHWUD¿N±
ULNWOLQMHURFKWLOOlPSQLQJ'QU66$GDWHUDG
1DWXUYnUGVYHUNHW%XOOHUIUnQVSnUEXUHQWUD¿N1RUGLVNEHUlNQLQJVPRGHOO5DSSRUW
Naturvårdsverkets författningssamling 2005. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
E\JJSODWVHU1)6
1DWXUYnUGVYHUNHW9lJWUD¿NEXOOHU1RUGLVNEHUlNQLQJVPRGHOOUHYLGHUDG5DSSRUW
4653.
1DWXUYnUGVYHUNHW9lJOHGQLQJRPLQGXVWULRFKDQQDWYHUNVDPKHWVEXOOHU5DSSRUW
6YHQVNVWDQGDUG669LEUDWLRQRFKVW|W±5LNWYlUGHQRFKPlWPHWRGI|UYLEUDWLRQHUL
byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.
6YHQVNVWDQGDUG665LNWYlUGHQI|UVSUlQJQLQJVLQGXFHUDGHYLEUDWLRQHU
6YHQVNVWDQGDUG669LEUDWLRQRFKVW|W0lWQLQJRFKULNWYlUGHQI|UEHG|PQLQJDY
komfort i byggnader.

(OHNWURPDJQHWLVNDIlOW
Arbetsskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålskydddsinstitutet
0\QGLJKHWHUQDVI|UVLNWLJKHWVSULQFLSRPOnJIUHNYHQWDHOHNWULVNDRFKPDJQHWLVNDIlOWHQ
vägledning för beslutsfattare. ADI 477.
6WUnOVlNHUKHWVP\QGLJKHWHQVI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ6WUnOVlNHUKHWVP\QGLJKHWHQVDOOPlQQD
UnGRPEHJUlQVQLQJDYDOOPlQKHWHQVH[SRQHULQJI|UHOHNWURPDJQHWLVNDIlOW660)6

/XIWNYDOLWHW
1DWXUYnUGVYHUNHW/XIWJXLGHQ+DQGERNRPPLOM|NYDOLWHWVQRUPHUI|UXWRPKXVOXIW+DQGERN8WJnYD

)|URUHQDGPDUNJUXQGYDWWHQRFKVHGLPHQW
$YIDOO6YHULJH8SSGDWHUDGHEHG|PQLQJVJUXQGHUI|UI|URUHQDGHPDVVRU5DSSRUW
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Circular on target
values and intervention values for soil remediation.
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Naturvårdsverket 2009. Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning.
Rapport 5976.
Naturvårdsverket 2000. Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och vattendrag. Rapport
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Lantmäteriet
+lUDGVNDUWDQIUnQWDOHW
/lQVVW\UHOVHQ1DWLRQHOODJHRGDWD
KWWSSURMHNWZHEEDUODQVVW\UHOVHQVHJLV6Y3DJHVQDWLRQHOODJHRGDWDDVS[
/lQVVW\UHOVHQ/lQVYLVDJHRGDWD
KWWSSURMHNWZHEEDUODQVVW\UHOVHQVHJLV6YODQVYLVDJHRGDWDKDOODQGVODQ3DJHVGHIDXOW
aspx
1DWXUYnUGVYHUNHW
KWWSSURMHNWZHEEDUODQVVW\UHOVHQVHJLV6Y3DJHVQDWLRQHOODJHRGDWDDVS[
-RUGEUXNVYHUNHW
KWWSSURMHNWZHEEDUODQVVW\UHOVHQVHJLV6Y3DJHVQDWLRQHOODJHRGDWDDVS[
5LNVDQWLNYDULHlPEHWHW)RUQPLQQHVUHJLVWHU)0,6
KWWSZZZUDDVHKLWWDLQIRUPDWLRQIRUQVRNIPLV
5LNVDQWLNYDULHlPEHWHW%HE\JJHOVHUHJLVWUHW%H%5
KWWSZZZUDDVHKLWWDLQIRUPDWLRQEHE\JJHOVHUHJLVWUHW
6NRJVVW\UHOVHQ6NRJHQVNlOOD
KWWSZZZVNRJVVW\UHOVHQVH$JDRFKEUXND6NRJVEUXN.DUWWMDQVWHU6NRJHQV.DOOD

6QHGELOGHUÀ\JIRWRQ
Pär Connelid, Kula HB
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2UGRFKEHJUHSS
Bankilometer

Längdmått som avser avståndet mellan två punkter på banan,
oberoende av antalet spår på sträckan.

Bergtunnel

Används i projektet för tunneldelen som borras eller sprängs i berg.

Betongtråg

Används i projektet för de ställen där järnvägen blir nedsänkt i en
betongkonstruktion utan tak.

%HWRQJWXQQHO 

$QYlQGVLSURMHNWHWI|UWXQQHOGHODUQDVRPJ|UVGlUGHWLQWH¿QQV
tillräcklig bergtäckning.

dBA

Decibel (dB) är en enhet som används för att ange ljudnivån. Det
mänskliga örat är känsligare för högfrekventa ljud än för lågfrekventa.
)|UDWWWDKlQV\QWLOOGHWWD¿OWUHUDVIUHNYHQVYlJVOMXGHWYLGPlWQLQJ
'HQYDQOLJDVWH¿OWUHULQJHQlU$¿OWUHWYLONHWRIWDEHQlPQVG%$HOOHU
dB(A).












Dubbeltur

Ett tåg i vardera riktningen.

Förskärning

Används i projektet för de områdena i direkt anslutning till bergschakter i norr och söder utan bärande valv av berg.

Getteröbron

Vägbro (Getterövägen) över Västkustbanan och Viskadalsbanan i planområdets norra del.

Hamnbangården

Spårområde söder om Getteröbron för hamnens bruk, som omfattar
både växling, uppställning, lossning och lastning av godståg.

+DPUD 

2PUnGHV\GRVWRP9DUEHUJVWlWRUWGlUXWE\JJQDGHQDQVOXWVWLOOEH¿QW
ligt dubbelspår i söder.



Höghastighetståg

Tåg med få stopp och hastighet över 250 km/h. Jämför med ”snabb
tåg”.

,QÀXHQVRPUnGH

+HODGHWRPUnGHVRPSnYHUNDVDYSODQI|UVODJHW

,QWHUUHJLRQDOWnJ
(IR-tåg)

,QWHUUHJLRQDODWnJPHOODQNRPPXQKXYXGRUWHUPHGÀHUXSSHKnOOlQ
snabbtåg. Nya IR-tåg upp till 200 km/tim.

Järnvägsmark

Begrepp enligt lag om byggande av järnväg som avser mark för järnvägsspår, banvall med tillhörande diken, slänter samt underhålls-,
skydds- och säkerhetszoner.

Lutning i promille







Lutning i längsled på järnvägen anges i promille, det vill säga tusendel,
PRWVYDUDUWLRQGHOVSURFHQWSURPLOOHVOXWQLQJLQQHElUDWWVSnUHW
lQGUDUK|MGPHGPHWHUSnHQVWUlFNDDYPHWHU

Länshållningsvatten

Vatten som samlas i tunnlar och i djupa schakt måste vanligen pumpas
bort. Vattnet som pumpas bort från arbetsområdet benämns som
länshållningsvatten. Jämför med processvatten.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra
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MKN
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Miljöbalken.







Miljökvalitetsnorm. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta
JRGWDJEDUDPLOM|NYDOLWHWLQRPHWWJHRJUD¿VNWRPUnGH,GDJ¿QQV0.1
I|UXWRPKXVOXIW¿VNRFKPXVVHOYDWWHQYDWWHQI|UHNRPVWHUHQOLJW(8V
vattendirektiv samt buller.

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning.

Natura 2000

Ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna
om fåglar, naturtyper och livsmiljöer samt vissa andra arter som EUländerna har kommit överens om är av gemensamt intresse. I Sverige
har Natura 2000-områden skydd i miljöbalken.

Nollalternativ

Används som jämförelsealternativ i miljökonsekvensbeskrivningar för
konsekvenser med och utan en åtgärd eller utbyggnad.

Norra godsbangården

Planerat spårområde för växling och uppställning av godståg norr om
Getteröbron.

3HUVRQEDQJnUG 

9l[OLQJRFKXSSVWlOOQLQJDYSHUVRQWUD¿NHQVIRUGRQSODQHUDVVNHSn
stationsområdet.

Planförslag

Den lösning som tas fram.

Planområde

Mark som tas i anspråk med äganderätt, servitutsrätt och tillfällig nyttjanderätt, det vill säga all mark som berörs av utbyggnaden i driftskede
och byggskede, inklusive den tillfälliga anläggningen.

Processvatten

Vid tunneldrivning används stora mängder vatten, så kallat processvatten vid borrning och spolning av bergmassorna för att det inte ska
damma vid hanteringen inne i tunneln. Jämför med länshållnings
vatten.

Prognosår

Ett bestämt år som konsekvensbedömningen ska utgå ifrån då
anläggningen antas vara utbyggd, eller då anläggningen är
under utbyggnad. Prognosåret gäller för samtliga miljöaspekter.

Påslag

Tunnelmynning

Ramsar-område




Våtmarksområden som skyddas i enlighet med våtmarkskonventionen
5DPVDUNRQYHQWLRQHQ VRPWLOONRPnULVWDGHQ5DPVDU,UDQ

Recipient

Vattenområde som används som mottagare av dagvatten och
länshållningsvatten.

5HJLRQDOWnJ



5HVDQGHWnJI|UWUD¿NPHOODQWlWRUWHULHQUHJLRQ

5HVHFHQWUXP



2PUnGHI|UUHVDQGHVWUD¿NVODJVE\WH,QQHIDWWDU-HUQKXVHQVVWDWLRQVKXV
bussterminal, taxistation, bil- och cykelparkering.

Riksintresse

Riksintresse i Sverige är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som
konstituerat riksintresset.
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Sakägare
Samrådskrets



De fastighetsägare som är berörda av utbyggnaden.



Myndigheter, organisationer och allmänhet som kan antas bli berörda
DYXWE\JJQDGHQ/lQVVW\UHOVHQL+DOODQGVOlQWLOOV\QVP\QGLJKHWHQ
(Varbergs kommun), de enskilda som kan antas bli berörda, samt övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

Snabbtåg

Tåg med få stopp och maxhastighet mellan 200 - 250 km/h.

Spåranläggning




Spåranläggningen innefattar alla fasta anläggningar som behövs för
WUD¿NU|UHOVHUQDSnGHQQD

6SnUNLORPHWHU 




/lQJGPnWWI|UGHQVDPPDQODJGDVSnUOlQJGHQLQRPHWWGH¿QLHUDW
RPUnGHbYHQVSnUPHWHUNDQDQYlQGDV

6WDWLRQ 

6SnURPUnGHWRFKSODWWIRUPDUQDI|UUHVDQGHXWE\WH 7UD¿NYHUNHWV
anläggning).



TBM

Tunnelborrmaskin

7(1QlWHW

Transeuropean
Network

(WWHXURSHLVNWWUDQVSRUWQlWGH¿QLHUDWDY(81lWHWRPIDWWDUVnYlO
vägar, järnvägar som sjöfartsleder.

7UD¿NV\VWHP 

(WWWUD¿NHULQJVQlWPHGROLNDVODJVWnJLQRPHWWRPUnGH

Tråg

Öppen sträcka där järnvägen ligger försänkt, med betongväggar
på ömse sidor.

7LOOIlOOLJDQOlJJQLQJ

$QOlJJQLQJI|UMlUQYlJVWUD¿NHQXQGHUE\JJWLGHQ

7UDQVSRUWDUEHWH

7UDQVSRUWHUDGHQKHWJnQJHUVWUlFND(QSHUVRQVRPUHVHUNPKDUJH
nererat ett transportarbete på en personkilometer (pkm). Motsvarande
I|UJRGVWUD¿NlU JRGV WRQNLORPHWHU WNP 





Tunnelmynning
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Den plats där järnvägen går från att vara underjordisk till att gå ovan
mark.

