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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägar för både
persontrafik och godstrafik på 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. 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
tåglägen för godstrafiken, kortare restider och ökad tillförlitlighet i hela transportsystemet. Idag
är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd till dubbelspår. I Halland återstår endast delen
genom Varberg. Ändamålet för utbyggnaden genom Varberg har formulerats i fyra punkter:
•

Möta transportsystemets behov av ökad kapacitet

•

Ökad trafiksäkerhet

•

Förbättrad miljö

•

Station i centrum behåller och utvecklaren levande och attraktiv stadskärna

1.2 Möjlig stadsutveckling i anslutning till järnvägsutbyggnaden
Varbergs kommun står inför en omfattande stadsomvandling. Industrihamnen planeras att flytta
från stadens centrala delar åt nordväst där den nya Farehamnen anläggs. I kombination med att
järnvägen förläggs i tunnel samt att bangården flyttas norrut frigörs stora ytor mark. Detta
möjliggör för stadskärnan att växa mot havet och en ny stadsdel, Västerport, kan utvecklas.
Stadsomvandlingen bedrivs samlat i ett stadsutvecklingsprojekt där Farehamnen,
Varbergstunneln och Västerport utgör delprojekt.
Utbyggnaden genom Varberg har utretts under många år. 2003 fattade dåvarande Banverket
beslut om att gå vidare med ett tunnelalternativ i stadsmiljö. Den 21 mars 2013 fattade
regeringen beslut om att ge projektet tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken. Beslutet innebär
att Trafikverket tar fram en järnvägsplan där tunnelalternativets sträckning bestäms i plan och
profil.

Figur 1 Översikt över projektet Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg - Harma

1.3 Parallella processer för järnvägsutbyggnaden
Projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra, drivs av Trafikverket i samverkan
med Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen. Projektet består av tre olika processer
som är beroende av varandra: detaljplan, järnvägsplan och miljötillstånd.
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Varbergs kommun tar fram Detaljplaner som möjliggör utbyggnad av projektet Västkustbanan,
Varbergstunneln, Varberg – Harma.
Trafikverket utarbetar Järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning och tillstånd enligt
Miljöbalken.

1.4 Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanerna
Till samrådsskedet utarbetades en miljökonsekvensbeskrivning ”Miljökonsekvensbeskrivning
tillhörande Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, Varbergs
kommun och Ändring av detaljplanerför Västkustbanan genom Varberg Bergtunneldelen,
Varbergs kommun, Samrådshandling 2015-04-01”. Denna miljökonsekvensbeskrivningen var
av översiktlig karaktär eftersom tekniska underlagsrapporter inte var framtagna och projektets
utformning inte var klarlagd vid den tidpunkten.
Detaljplaner och järnvägsplan har utarbetats parallellt och samordnats. Granskning för
järnvägsplan och detaljplan pågår parallellt. Enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ska
arbetet med miljöbedömningar och miljöbeskrivningar samordnas där så är möjligt. Den tidigare
framtagna miljökonsekvensbeskrivningen och övriga utredningars omfattning och avgränsning
bedöms som tillämpliga för de aktuella detaljplanerna. Utifrån detta bedöms inte behov av att en
miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap
11 § miljöbalken ska upprättas.
Miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplanen som godkänts av Länsstyrelsen kommer därför
också användas till detaljplanen med vissa kompletteringar enligt nedan.

1.5 Kompletteringar och läsanvisning
De konsekvenser som beskrivs i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning kan dock inte
rakt av föras över till detaljplanens konsekvenser av följande skäl:
1. MKB för detaljplan omfattar inte miljökonsekvenser under byggskedet eftersom
byggskedet inte redovisas i detaljplanens planhandlingar .
2. Detaljplanen omfattar inte alla ytor som järnvägsplanen omfattar, därmed bedöms vissa
konsekvenser bli lägre.
3. För några områden är detaljplanen mer omfattande och går utanför järnvägsplanens
område, därmed tillkommer vissa miljökonsekvenser.
Denna rapport är en Komplettering till, ”Miljökonsekvensbeskrivning Varbergstunneln,
Västkustbanan, Varberg – Hamra revidering 2015-09-28” som finns tillgänglig på Trafikverkets
hemsida: http://www.trafikverket.se/varbergstunneln
Läsanvisning angående punkt 1 och 2 ovan beskrivs i kapitel 4. Tillkommande
miljökonsekvenser beskrivs i kapitel 5.

Figur 2 Miljökonsekvensbeskrivning
till järnvägsplan
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Tidigare utredningar och beslut

I detta kapitel sammanfattas tidigare utredningar och beslut.

2.1 Kommunala planer
Översiktsplan för Varbergs kommun
Av gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-15, framgår att
Västkustbanan ska byggas ut till dubbelspår i en tunnel under staden. I översiktsplanen finns ett
järnvägsreservat för tunneln. Av planens inriktningar framgår att utbyggnaden ska prioriteras
och att ingen annan bebyggelse får tillkomma som förhindrar utbyggnaden av dubbelspår på
Västkustbanan genom Varbergs stad och nytt stationsområde.

Fördjupning för stadsområdet
Även den fördjupade översiktsplanen för staden, antagen av kommunfullmäktige 2010, stöder
och möjliggör utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår och tunnel under staden. I
fördjupningen finns järnvägsreservat för järnvägen ovan mark i enlighet med Regeringens
tillåtlighetesbeslut. Fördjupningen lyfter också fram de stadsutvecklingsmöjligheter som
järnvägens nya dragning i en tunnel under staden möjliggör, i form av utveckling av nya
stadsområden och bättre tillgänglighet mellan staden och havet.

Planprogram
År 2007 påbörjade kommunen detaljplanearbetet med att ta fram ett planprogram.
Planprogrammet omfattar den korridor för tunnel, anslutande bana samt bangård som tagits
fram i samband med järnvägsutredningen. Programmet omfattar förutom själva spårområdet
även mark för bulleråtgärder, schakt, påslag med mera kring spåret.
I planprogrammet delas sträckan in i sex olika delar. För dessa delar föreslås att fem nya
detaljplaner och en ändringsdetaljplan (för bergtunneldelen) tas fram parallellt med varandra
och samordnas med framtagandet av järnvägsplanen samt att en gemensam miljökonsekvensbeskrivning upprättas för både detaljplanerna och järnvägsplanen.
Den ursprungliga indelningen med sex detaljplaner har omarbetats till två detaljplaner. En
detaljplan som omfattar delarna ovan mark och en detaljplan som täcker bergtunneldelen som
ett tillägg tillägg till befintliga detaljplaner.

Samrådshandling av detaljplaner
Samråd för Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, Varbergs
kommun och Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, Bergtunneldelen,
Varbergs kommun genomfördes under tiden 8 april 2015 – 8 juni 2015. Samrådsredogörelse
har tagits fram. Samrådssynpunkter har implementerats i detaljplanernas granskningshandling.

2.2 Trafikverkets tidigare utredningar och beslut
Utbyggnaden till dubbelspår genom Varberg har utretts under lång tid. Den första utredningen
genomfördes av dåvarande Banverket redan 1986. 1999 trädde Miljöbalken i kraft och projektet
gjorde ett omtag enligt de nya reglerna med framtagande av förstudie och järnvägsutredning.
Förstudien studerade en utbyggnad enligt alternativen befintlig sträckning, tunnel under staden
och en sträckning öster om staden. Järnvägsutredningen studerade två olika korridorer för en
sträckning i tunnel under staden.
Följande beslut och händelser har varit viktiga för projektets fortsatta arbete:


Förstudie. Efter förstudien beslutade Länsstyrelsen i Hallands län i februari år 2000 att
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.



Järnvägsutredning. När järnvägsutredningen var klar beslutade dåvarande Banverket år
2003 om att gå vidare med alternativ stadsmiljötunnel öst (SMTÖ).
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Tillåtlighetsprövning. 2006 ansökte Banverket om tillåtlighet hos regeringen för SMTÖ.
Tillåtlighet av regeringen krävs i stora och komplicerade projekt där olika intressen kan stå
emot varandra.



Järnvägsplan. I årsskiftet 2012/2013 infördes ändringar i bland annat Lag om byggande av
järnväg (1995:1649), den 21 mars 2013 gav regeringen projektet sin tillåtlighet.
Regeringens beslut om tillåtlighet gäller för den valda korridoren SMTÖ. Inom korridoren är
inte järnvägens position bestämd när arbetet med järnvägsplanen börjar. Arbetet med
järnvägsplanen startade i januari 2014.



Samråd kring miljökonsekvensbeskrivning i järnvägsplan och för tillstånd enligt Miljöbalken
genomfördes under april – maj 2015. Samrådsredogöresle har upprättats.
Samrådssynpunkter har implementerats i MKB tillhörande järnvägsplanen.



Miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan har godkänts av Länsstyrelsen 2015-09-28.
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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning

Varbergs kommun har enligt MB kap 6 § 13 samrått kring avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningen med länsstyrelsen i Hallands län och Västra Götalands län samt
berörda kommuner. Samrådet avslutades 6 mars 2015.
Under samrådet föreslogs miljökonsekvensbeskrivningen omfatta följande miljöaspekter.


Stads- och landskapsbild



Kulturmiljö



Friluftsliv och rekreation



Buller



Förorenade områden



Risk och säkerhet

Nedan sammanfattas inkomna synpunkter på avgränsningen.
Länsstyrelsen i Hallands län
MKBn bör behandla klimatförändringar, motiven till valda alternativ, miljökvalitetsmål och andra
nationella/regionala mål, sociala konsekvenser, byggnader som ev.riskerar få skador och
sprickor, elektromagnetisk strålnings påverkan på människor, påverkan på Natura-2000området, kumulativa effekter och indirekta konsekvenser.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Normalt bör MKB för detaljplaner som huvudsakligen omfattar järnvägsplaneområdet omfatta
relevanta delar av järnvägsplanens MKB med tillägg av konsekvenser för åtgärder enligt
detaljplanerna. Många infrastrukturåtgärder sammanfaller tidsmässigt i regionen varför
regionala konsekvenser och regionala kumulativa effekter behöver behandlas i MKB för
järnvägsplanen.
På nästa sida visas innehållsförteckningen i ”Miljökonsekvensbeskrivning Varbergstunneln,
Västkustbanan, Varberg – Hamra revidering 2015-09-28”. Ovanstående punkter kring
avgränsningen markeras särskilt.
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Ovanstånde tabell visar Innehållsförteckning i miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan.
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Figur 3 Karta som visar detaljplanernas och järnvägsplanens avgränsningar
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Läsanvisning

Detta kapitel beskriver vilka kapitel och områden av järnvägsplanens
miljökonsekvensbeskrivning som ingår och de som inte ska ingå som konsekvenser i
detaljplanerna.

4.1 Aktuella kapitel
Alla kapitel i ”Miljökonsekvensbeskrivning Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg – Hamra
revidering 2015-09-28” är relevanta även för miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner.
Eftersom detaljplanernas planbeskrivning och plankartor inte redovisar byggskedet och tillfälliga
anläggningar ingår inte detta i miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan. Miljökonsekvenser för
byggskedet och tillfälliga anläggningar finns redovisat i miljökonsekvensbeskrivning för
järnvägsplan.

4.2 Avgående konsekvenser
Det finns två större områden som omfattas av järnvägsplanen men inte av detaljplanerna, se
kartbild nedan. Dessa områden ingår ej i miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan.

Figur 4 Områden som inte ingår i detaljplanerna

Områdena är:
A. Naturområdet mellan Västkustvägen och södra påslaget (området omfattar kolonilotter
och naturmark). I järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning redovisas i detta område
vissa negativa konsekvenser för naturmiljö och fritid och rekreation.
B. Området mellan Österleden och projektgränsen i söder vid Hamra (området omfattar
främst jordbruksmark, vid Vareborg finns generella biotopskydd och skyddade arter). I
Järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning redovisas i detta område negativa
konsekvenser för naturmiljö och jordbruk.
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Område A Området planläggs inte eftersom det i dagsläget inte är planlagt och det inte finns
planer för någon förändrad markanvändning. Tunneln berör inte marknivån. Område B
planläggs inte eftersom det ej är tättbebyggt område.

5

Komplettering av miljökonsekvenser

Detaljplanerna omfattar mindre områden utanför järnvägsplanens gränser och innehåller
således konsekvenser som inte fullt ut beskrivs i MKB för järnvägsplanen. Miljökonsekvenserna
beskrivs områdesvis:


Område 1: anger NATUR och u-område öster om järnvägen, norr och söder om
Getteröbron.



Område 2: anger E, för teknisk anläggning (pumpstation) väster om järnvägen mellan
Lassabackabäcken och Getterövägen.



Område 3: anger nya Getteröbron.



Område 4: Stationsområdet östra sidan, anger P2, för bland annat regleryta för bussar
öster om järnvägen.



Område 5: Stationsområdet - vid stationen på västra sidan av järnvägen anger P1HK
för markparkering, parkeringsgarage och byggnader för handel och kontorsändamål.



Område 6: Stationsområdet - vid bergtunneldelen anger områden där befintliga
fastighetsplaner/tomträttsindelning behöver upphävas. Ny avgränsning behöver tas
med i planområdet. Åtgärden har enbart har ett administrativt syfte.



Område 7: området anger NATUR



Område 8: anger område för ny bro och ny dragning av Österleden
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Figur 5 Områden som omfattas av detaljplanen men är utanför planområdet för järnvägsplanen

5.1 Område 1
Område 1 utgörs av U-område öster om järnvägen, norr och söder om Getterövägen
Förutsättningar

Området utgörs idag av impedimentmark och asfalterad kvartersmark. Söder om Getterövägen
(inom Valenområdet) är marken delvis utfylld med bland annat slagg och aska. Detaljplanen
anger U-område för ledningar, det vill säga marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar. Se vidare Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 och
Underlagsrapport Förorenade områden 2015-08-20 med bilagor för beskrivning av markens
förutsättningar.
Konsekvenser
Inga miljökonsekvenser tillkommer för stads- och landskapsbild, kulturmiljö,friluftsliv och
rekreation,buller och risk och säkerhet.
Förorenade områden
Påverkan består av att ledningar kan grävas ner. Förorenade massor ska då tas om hand enligt
beskrivning i Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28. Konsekvenserna bedöms som positiva
Nedläggning av ledningar omfattas av anmälningsplikt.

Komplettering till Miljökonsekvensbeskrivning för Varbergstunneln

2016-03-31

13

5.2 Område 2
Område 2 utgörs av ett område för tekniska anläggningar/pumpstation på västra sidan av
järnvägen mellan Lassabackabäcken och Getterövägen.

Förutsättningar
Området utgörs idag av igenväxande gräs- och buskmark och gränsar till järnvägen,
Getteröbron och till Lassabackabäcken.
Planområdet omfattar delar av Lassabackadeponin och i marken finns sopor. Avfallet utgörs i
huvudsak av jordmassor med inslag av betong, skrot och annat rivningsavfall. I de jordprover
som tagits i området understiger metallhalter i jorden generellt riktvärden för mindre känslig
markanvändning Se vidare Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 och Underlagsrapport
Förorenade områden 2015-08-20 med bilagor för beskrivning av markens förutsättningar. Hela
området på västra sidan av järnvägen har högt naturvärde enligt Naturmiljöinventering 2013.
Konsekvenser
Påverkan består av den byggnad (pumpstation) som placeras på ytan.
Stads- och landskapsbild
Konsekvenser för landskapsbilden bedöms som måttlig eftersom en ny byggnad tillkommer i
landskapet där det idag inte finns någon byggnad. Omsorg bör läggas på byggnadens
utformning.
Kulturmiljö
Inga miljökonsekvenser tillkommer.
Friluftsliv och rekreation
Inga miljökonsekvenser tillkommer då denna del inte bedöms utnyttjas för rekreation och
friluftsliv.
Buller
Området är idag utsatt för buller från järnvägen och Getterövägen. Bullerberäkningar har gjorts
för den nya väg- och tågtrafiken, se sid 188 – 190 i Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 till
järnvägsplan. Planläggningen kan eventuellt medföra tillkommande buller från pumpstationen.
Detta bedöms vara i liten omfattning i förhållande till övriga bullerkällor. Konsekvenserna
bedöms som små.
Förorenade områden
För grundläggning av pumpstationen måste befintliga sopor grävs bort och tas om hand enligt
beskrivning i kap 6 i Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 till järnvägsplan.Sammantaget
bedöms detta som en positiv miljökonsekvens.
Risk och säkerhet
En pumpstation medför inga förändringar i risknivån för väg eller järnvägstrafiken. Risk för
gasbildning inne i byggnad och/eller gastransport i ledningar bör beaktas så att explosionsrisk
inte förekommer.
Naturmiljö
Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som liten eftersom området ligger utanför kärnområdet
med höga naturvärden. Området utnyttjas inte specifikt som uppehållsområde för fåglar i Natura
2000 området Getteröns fågelreservat.
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2.

1.

3.

3.

Figur 6 Område för underjordiska ledningar öster om järnvägen och område för teknisk
anläggning/pumphus, utdrag från illustrationsplan. Område 1, 2 och 3

5.3 Område 3
Området består av den nya Getteröbron

Förutsättningar
Den nya Getteröbron har konsekvensbeskrivits avseende naturmiljö i
miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan. Miljökonsekvenserna är positiva eftersom
Getterövägen flyttas bort från Natura 2000 området. Den nya Getteröbron kommer att vara
något högre än den befintliga bron och kommer därmed också ha något längre ramper.
Den nya bron gör ett intrång på Vivabs område för avloppsreningsverket. Monarkbäcken
kommer att få en ny korsningspunkt med Getterövägen. Marken inom området utgörs av
fyllnadsmassor med bland annat grovt material,grus, sten uppblandat med diverse metallskrot
och betongrester. Sediment i Monarkbäcken innehåller bland annat mycket höga halter koppar
och nickel. Se vidare Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 och Underlagsrapport
Förorenade områden 2015-08-20 med bilagor för beskrivning av markens förutsättningar.
Konsekvenser
Påverkan består av den nya bron som är något högre än befintlig bro.
Stads- och landskapsbild
Den nya Getteröbron kommer att ge ett större intryck i landskapet samtidigt som det också är
positivt ur landskapssynpunkt att bron flyttas söderut. Miljön runt den nya bron är storskalig
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varför konsekvenserna bedöms som små. Redan idag utgör Getterövägen en tydlig struktur i
landskapet. Omsorg bör läggas på brons utformning.
Kulturmiljö
Inga miljökonsekvenser tillkommer.
Friluftsliv och rekreation
Inga miljökonsekvenser tillkommer.
Buller
Bullerberäkningar för vägtrafiken på den nya Getterön har gjorts och redovisas i
Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 till järnvägsplan sid 190. Konsekvenserna bedöms som
små negativa.
Förorenade områden
För grundläggning av Getteröbron måste kommer en del förorenad mark att grävas bort.
Befintliga sopor grävs bort och tas om hand enligt beskrivning i kap 6 i miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan. Sammantaget bedöms detta bli en positiv miljökonsekvens. För
Monarkbäckens nya korsning med Getterövägen behöver tillstånd för vattenverksamhet att
sökas.
Risk och säkerhet
Tillkommande miljökonsekvenser bedöms som inga eller något positiva då den nya bron blir
bättre anpassad till den nya järnvägsanläggningen jämfört med dagens situation.

5.4 Område 4
Stationsområdet östra sidan, regleryta för bussar

Förutsättningar
Området ligger inklämt mellan Birger Svenssons väg och järnvägen, området utgörs idag
huvudsakligen av asfalt. Vid stationen på östra sidan anger detaljplanen parkering, regleryta för
bussar med mera.
Området ligger nedströms Kvarteret Renen där det sedan 1960-talet bedrivits industri med
ytbehandling där det använts trikloretylen. Marken, jordgrundvattnet, bergrundvattnet och
dagvattensystemen i området är kraftigt förorenade av klorerade lösningsmedel. Se vidare
Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 och Underlagsrapport Förorenade områden 2015-0820 med bilagor.
Konsekvenser
Ett genomförande av planförslaget medför inga tillkommande miljökonsekvenser för kulturmiljö,
friluftsliv, rekreation, buller och risk och säkerhet.
Vid eventuellt ingrepp i fornlämning kräver länsstyrelsens tillstånd enligt kap 2
kulturminneslagen. Arkeologisk undersökning ska göras i spårområdet vilket kan ske tidigast
när spårtrafiken upphört.
Förorenade områden
Om planläggningen medför att förorenad mark tas bort ska dessa tas om hand enligt
beskrivning i kap 6 i miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplan. Sammantaget bedöms
detta som en positiv miljökonsekvens.
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Figur 7 Utdrag över illustration på stationsområdet med område 4 och 5
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5.5 Område 5
Stationsområdet västra sidan

Förutsättningar
På västra sidan av stationsområdet tillkommer ytor för markparkering, parkeringsgarage, minst
30 meter från trågkant medges även handel- och kontorsverksamhet. Söder om denna ytan
finns område för enbart parkering och cykelgarage samt en mindre teknisk anläggning. Vidare
tillkommer en stationsbyggnad ovanpå betongtunneln som inte redovisas i järnvägsplanen.
Området utgörs idag av spårområde, bangårdsområde och uppställningsytor. Delar av området
har högt naturvärde, kärlväxtfloran är mycket rik och flera rödlistade arter bland annat kalvnos.
Vid eventuellt ingrepp i fornlämning kräver länsstyrelsens tillstånd enligt kap 2
kulturminneslagen. Arkeologisk undersökning ska göras i spårområdet vilket kan ske tidigast
när spårtrafiken upphört.
Området ligger nedströms Kvarteret Renen där det sedan 1960-talet bedrivits industri med
ytbehandling där det använts trikloretylen. Jordgrundvattnet, bergrundvattnet och
dagvattensystemen i området är kraftigt förorenade av klorerade lösningsmedel. Se vidare
Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 och Underlagsrapport Förorenade områden 2015-0820 med bilagor för beskrivning av markens förutsättningar.
Konsekvenser
Stads- och landskapsbild
Konsekvenserna för stads- och landskapsbild bedöms övergripande som positiva när bangårdsområdet omvandlas till en helhet kring den nya stationen och stationsområdet.
Kulturmiljö
Konsekvenserna för kulturmilön bedöms övergripande som positiva när bangårdsområdet
omvandlas till en helhet kring den nya stationen och stationsområdet.
Friluftsliv
På platsen förekommer inget egentligt friluftsliv eller rekreation. I ett övergripande perspektiv
möjliggör den nya stationsmiljön förbättrade möjligheter till friluftsliv och rekreation som kräver
buss- eller tågtransport.
Buller
Inom detaljplaneområdet uppstår trafikbuller från tågtrafik och vägtrafik. Detaljplanen innehåller
byggnader för stationsbyggnad, kontor och handel. Planerade kontorsbyggnader ska uppfylla
krav enligt BBR avseende trafikbuller inomhus. Med dessa krav blir konsekvenserna små.
Förorenade områden
Om planläggningen medför att förorenad mark tas bort ska dessa tas om hand enligt
beskrivning i kap 6 i Miljökonsekvensbeskrivning 2015-09-28 till järnvägsplan. Sammantaget
bedöms detta som en positiv miljökonsekvens.
Risk och säkerhet
De risker som kan påverka omgivningen omkring det öppna tråget vid stationen omfattar främst
risker kring farligt gods. Riskanalys Farligt gods reviderad 2015-07-06 anger riktlinjer för
planering av byggnader kring järnvägen. Detaljplanen ger möjlighet till kontor och handel på
minst 30 meters avstånd från trågkant vilket är det krav som riskanalysen anger. Konsekvenser
för risk och säkerhet bedöms som små.
Elektromagnetiska fält
Den järnvägstekniska anläggningen kommer att dimensioneras så att långtidsmedelvärdet för
elektromagnetiska fält ligger under 0,4 µT med beaktandet även av annan bakgrundsstrålning. I
stationsbyggnaden planeras för järnvägsrelaterade aktiviteter såsom väntutrymme, reseservice,
butiker och liknande. Denna användning stämmer överens med hur järnvägsanläggningen
dimensioneras. Inga negativa konsekvenser uppstår.
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Naturmiljö
Artskyddsdispens för rödlistade arter kommer att genomföras och möjliga kompensationsåtgärder kommer att genomföras. Den rödlistade kalvnosen kommer att flyttas till nya ytor som
kompensation. Med föreslagna kompensationsåtgärder bedöms konsekvenser för naturmiljön
som måttligt till stora negativa konsekvenser.

Figur 8 Tillkommande planområden
utanför järnvägsplanen vid bergtunneln

5.6 Område 6
Område vid bergtunnel

Förutsättningar
Detaljplanen för bergtunneldelen är en ändringsplan av befintliga detaljplaner för att möjliggöra
för underjordisk järnvägsanläggning och att en tredimensionell fastighet samt servitutsområde
för denna kan bildas. Flera befintliga fastighetsplaner/tomträttsindelning berörs av detaljplanen
vilka därmed behöver upphävas delvis eller i sin helhet Planområdet följer befintlig
fastighetsindelning där så ansetts nödvändigt för att möjliggöra detta.
Konsekvenser
Åtgärden har enbart har ett administrativt syfte. Inga miljökonsekvenser tillkommer.
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Figur 9 Område 7 och 8

5.7 Område 7
Del av ett område som är planlagt.

Förutsättningar
Tunneln påverkar en del av ett området som idag är planlagt. Området planläggs som NATUR
som tillåter tunnel under mark, se figur 9.
Konsekvenser
Planläggningen är av teknisk natur. Inga miljökonsekvenser tillkommer.

5.8 Område 8
Området omfattar ytor för Österledens nya dragning.

Förutsättningar
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Den nya dragningen av Österleden berör biotopskydd och områden med högt naturvärde.
Vrångabäckens ena tillflöde behöver ledas om. Vidare tas viss jordbruksmark i anspråk.
Området bedöms ha ett lågt värde för rekreation och friluftsliv eftersom den utgörs av
jordsbruksmark och inte är tillgänglig.
Konsekvenser
Stads- och landskapsbild
Konsekvenserna bedöms som små till måttligt negativa då vissa ägostrukturer i landskapet
kommer att brytas upp.
Kulturmiljö
Kulturmiljön bedöms ej påverkas, inga utpekade värden finns i området.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturhistorisk intressant bebyggelse.
Vid provschaktsgrävning sydöst om föreslagen omläggning av Österleden under 2014
påträffades dock arkeologiska lämningar vilket föranledde ytterligare antikvariska insatser under
2015 då flera boplatser hittades.
Friluftsliv och rekreation
Den nya järnvägen blir delvis en ny barriär i området som kan försvåra för friluftsliv och
rekreation. Österleden utformas med gång- och cykelväg för att möjliggöra passage.
Konsekvernserna bedöms som små negativa.
Buller
Bullerberäkningar för vägtrafiken på den nya Östereleden har gjorts och redovisas i MKB till
järnvägsplan sidan 190. Konsekvenserna bedöms som måttlig negativa.
Förorenade områden
I den planerade sträckningen finns jordbruksmark. Ingenting tyder på förekomst av föroreningar
i jord eller grundvatten. Inga miljökonsekvenser tillkommer.
Risk och säkerhet
Väg och järnväg är utformad enligt gällande regelverk. Inga konsekvenser tillkommer.
Naturmiljö
Artskyddsdispens för rödlistade arter kommer att genomföras och möjliga kompensationsåtgärder kommer att genomföras. Tillstånd enligt miljöbalken söks för omläggning av
Vrångabäcken och dess kulvertering under järnvägen. En biotop utanför järnvägsplanen
påverkas av vägdragningen, kompensationsåtgärder kommer att genomföras. Med föreslagna
kompensationsåtgärder bedöms konsekvenser för naturmiljön som små.
Jordbruksmark
Österledens nya dragning medför att en liten del jordbruksmark tas i anspråk. Konsekvenserna
bedöms som små.
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Samlad bedömning

Med hänsyn till detaljplanernas omfattning inom järnvägskorridoren och tillkommande
konsekvenser för ytor som ligger utanför järnvägsplanen bedöms en samlad bedömning i
huvudsak ansluta till järnvägsplanens miljökonsekvenser.
Samlad bedömning av miljökonsekvenser
Projektet medför både positiva och negativa miljökonsekvenser. I tabell nedan visas en sammanställning av miljökonsekvenser för nollalternativet och planförslaget.
Nollalternativet
Nollalternativet medför i alla miljöaspekter inga eller endast små negativa konsekvenser. De
negativa konsekvenser som uppkommer i nollalternativet avser:


Buller - den ökade trafikeringen medför ökad bullerstörning från befintlig järnväg. Inga
bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärm eller bullervall bedöms utföras i
nollalternativet.



Elektromagnetiska fält - den utökade trafikeringen i nollalternativet medför att 15-20
bostäder kan utsättas för elektromagnetiska fält över långtidsmedelvärdet 0,4 μT.



Risk och säkerhet - ökad trafikering i plankorsningar ökar risken för olyckor både vid
stationen och vid plankorsningar.

Eftersom Lassabackadeponin är sluttäckt och Kvarteret Renen är efterbehandlad i
nollalternativet ger detta också positiva konsekvenser
Planalternativet
Positiva konsekvenser
I ett regionalt och nationellt perspektiv medför den utökade trafikeringen i planförslaget positiva
miljöeffekter genom en ökad möjlighet till miljövänliga transporter på järnvägen för både gods
och persontrafik.
Genom att den nya järnvägen förläggs i tunnel under Varberg uppnås i driftskedet positiva
konsekvenser för flera miljöaspekter. Att 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 nollalternativet. Dock finns idag
fastigheter i Brearedsområdet som inte utsätts för buller från tågtrafik 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 genom att inga planskilda korsningar finns kvar.
Eftersom den nya anläggningen utformas med bättre miljöprestanda än den befintliga ges
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
spridningsrisker minskar. Den kemiska belastningen på Natura 2000-området Getteröns
fågelreservat minskar. Sluttäckningen bedöms kunna sluttäckas snabbare i planförslaget
eftersom Trafikverket kan tillhandahålla massor, vilket iså fall är en positiv konsekvens av
projektet.
Negativa konsekvenser
De negativa konsekvenserna i driftskedet omfattar främst stads- och landskapsbild, kulturmiljö,
samt stomljud. Med de skyddsåtgärder som beskrivs i järnvägsplanen bedöms dessa
miljöaspekter ge måttligt negativa konsekvenser. Ingen miljöaspekt bedöms medföra stor
negativ konsekvens i driftskedet.
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Miljöaspekt

Konsekvenser i
nollalternativet

Konsekvenser i
planalternativet

Stads- och landskapsbild

Inga konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser

Kulturmiljö

Inga till små positiva
konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser

Naturmiljö

Små negativa konsekvenser

Måttligt negativa konsekvenser

Friluftsliv och rekreation

Inga konsekvenser

Små positiva konsekvenser

Buller

Små negativa konsekvenser

Små till måttligt positiva
konsekvenser

Vibrationer

Inga konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser (enstaka
fastigheter)

Stomljud

Inga konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser

Elektromagnetiska fält

Måttligt till stora negativa
konsekvenser

Små till måttlig positiva
konsekvenser

Luftkvalitet

Inga konsekvenser

Inga konsekvenser

Förorenad mark

Inga konsekvenser

Måttligt positiva konsekvenser

Ytvatten

Inga till små negativa
konsekvenser

Små till måttligt positiva
konsekvenser

Grundvatten

Inga till måttligt positiva
konsekvenser

Små till måttligt negativa
konsekvenser

Jordbruksmark och odlingsverksamhet

Inga konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Risk och säkerhet

Små negativa konsekvenser

Små till måttligt positiva
konsekvenser

Tabell 1 Sammanfattning av miljökonsekvenser i noll- och planalternativet
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Fortsatt arbete

Nedan beskrivs det fortsatta arbetet. och förtydliganden kring fortsatt arbete avseende
vattenverksamhet och behov av kompletterande utredningar.

7.1 Tillstånd och anmälningar
Kapitel 24 i ”Miljökonsekvensbeskrivning Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg – Hamra
revidering 2015-09-28” beskriver fortsatt arbete med tillståndsprövningar, miljöfrågor som utreds
vidare och kontroll och uppföljning. Detta gäller även för område 1 - 8 som beskrivs i kapitel 5 i
denna miljökonsekvensbeskrivning.

7.2 Vattenverksamhet
För järnvägsplanen kommer Trafikverket att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, denna
kommer att inlämnas till Mark- och miljödomstolen på hösten 2016. Detta omfattar all
vattenverksamhet och tillhörande frågor såsom:


Risk för att nya sprickzoner uppstår och konsekvenser kring detta.



Bräddning av förorenat schaktvatten under byggskedet.



Eventuella föroreningar i inläckande grundvatten i bergtunneldelen.



Möjlighet att eventuellt genomföra byggskedet utan att Kvarteret Renen är
efterbehandlat med förslag på påverkansområde, riskbedömningar och eventuella
skyddsåtgärder.



Bedömningar kring eventuellt förändrad grundvattenspridning.



Bedömningar kring grundvattensänkning och påverkan på byggnader med känslig
grundläggning.



Bedömningar kring eventuell påverkan på framtida efterbehandling av Kvarteret
Trädgården.

7.3 Övriga utredningar
Med anledning av Länsstyrelsens godkännande av ”Miljökonsekvensbeskrivning
Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg – Hamra revidering 2015-09-28” kommer vissa
utredningar och kompletteringar att göras i det fortsatta arbetet.
Lassabackadeponin och frågor kring att minska risken för påverkan av lakvatten på
grundvatten från Lassabackadeponin
Trafikverket avser i nästa skede, den kommande detaljprojekteringen, visa mer ingående hur
konstruktionerna kommer att påverka vissa delar av den befintliga deponin. Redan idag finns
skyddsåtgärder beskrivna i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning för att förhindra att
lakvatten från deponin kommer in i Trafikverkets konstruktioner. Under byggskedet kommer
lakvatten som måste omhändertas ledas söder ut till en reningsanläggning i hamnområdet.
Trafikverket kommer även under detaljprojekteringen, mer detaljerat undersöka hur uppkommet
avfall ska hanteras.
Trafikverket kommer låta utföra en riskbedömning för att utreda om det är möjligt att lägga lätt
förorenade massor under tätskicktet i kommande sluttäcktning av deponin. Denna bedöms vara
klar i slutet av februari 2016.
Risker med deponigaser från Lassabackadeponin nära järnvägsspår
Trafikverket kommer att beakta och hantera frågor kring deponigaser i samband med
arbetsmiljöfrågorna i byggskedet. Avståndet mellan befintliga spår och befintlig deponi är
mindre än vad avståndet mellan nya spår och den kvarvarande deponidelen kommer att bli.
Även det stora avståndet mellan godsbangården och den framtida sluttäckta deponin, är så
stort att de relativt små mängder gas som mynnar ut från avluftare i deponin späds ut i så stor
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utsträckning, innan den når godsbangården, att risken för antändning bedöms som försumbar.
Några ytterligare utredningar i frågan planeras inte.
Hantering av förorenade massor under byggskedet
Trafikverket kommer att under projekteringsskedet upprätta provtagningsrutiner och arbetssätt
för hur förorenade massor kommer att hanteras under byggskedet.
Hantering av byggavloppsvatten
Exempel på hantering av byggavloppsvatten redovisas i miljökonsekvensbeskrivning i
järnvägsplanen och i planbeskrivning. Ytor för hantering av byggavloppsvatten redovisas i
järnvägsplanen. Dimensionering av reningsanläggningar och val av metod beror på hur arbetet
kommer att bedrivas. Detta kommer att bli en fråga för Trafikverket, entreprenör och
tillsynsmyndigheten i bygghandlingsskedet.
Angående tidplan för efterbehandling av Kvarteret Renen
Påverkansområdet har i ett flertal utredningar beskrivits. Trafikverket kommer låta upprätta en
riskbedömning för om källområdet/källområdena inte är åtgärdade till 2019. Denna
riskbedömning kommer att visa vad som blir konsekvensen och vad som kan behöva åtgärdas.
Detta kan innebära att eventuella åtgärder kan komma att krävas i anslutning till Trafikverkets
kommande anläggningar. Det kan även innebära att åtgärder skulle behöva vidtas inom
källområdet/källområdena. I värsta fall kan det innebära att projekt Varbergstunneln inte kan
påbörjas förrän källområdet/källområdena är åtgärdade.
Hur Trafikverket avser hantera förorenat berggrundvatten redovisas redovisas i
miljökonsekvensbeskrivning i järnvägsplanen och i planbeskrivningen (kap 9), dock utan att
specifikt namnge Kvarteret Renen. Vidare hantering av berggrundvatten under byggskedet
hanteras i kommande ansökan för vattenverksamhet.
Angående risker för tredje man för den nya godsbangården
För närvarande pågår samråd gällande tillgängligheten för räddningstjänsten vid godbangården.
I planbeskrivningen kommer vissa kompletteringar göras. En riskanalys gällande farligt gods
genom Varberg och tredje man har utförts. Dock avses ingen ytterligare riskanalys göras för
själva godsbangården. I senare skede kommer brandskyddsbeskrivning samt insattsplaner att
upprättas. I dessa kommer det framgå rutiner för hur de som arbetar på plats ska agera i
samband med tillbud eller olycka, t ex var brandvattenposter kommer att placeras, hur
kontaminerat släckvatten kommer att hanteras så att det inte når ut till recipient.
Beredskapsfrågor
Utkast till brandskyddsbeskrivningar kommer att upprättas i samband med systemhandlingen
som förväntas vara klar för granskning under februari 2016. Dessa dokument kommer senare
att delges länsstyrelsen.
Brandskyddsbeskrivningarna kommer att uppdateras fortlöpande i samråd med
Räddningstjänsten i senare skeden.
Angående brand i godståg samt utsläpp av farligt gods i tunneln så hanteras detta i
säkerhetsvärderingen. Säkerhetsvärderingen förväntas vara klar i februari 2016 och kommer då
delges berörda.
I samband med att olika scenarier samt mer detaljerade beräkningar har studerats har
säkerhetsvärderingen kommit fram till att man inte klarar Trafikverkets ambitionsnivå med ett
generellt avstånd om 500 meter mellan tvärtunnlarna. Avstånden kommer därför begränsas till
ca 300 m. Avståndet mellan norra tunnelmynningen och första tvärtunneln kommer dock
fortfarande vara mellan 400 och 500 m. Detta då bl a betongtunneln är bredare och
volymsmässigt större så kan avståndet mellan denna del och första tvärtunneln från norr vara
något längre. Även detta framgår av säkerhetsvärderingen.
En underventilerad brand i tunnel med fria öppningar som kan orsaka övertändning är högst
osannolik. Det finns forskningsrapporter från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB som
stöder detta påstående.
Den planerade godsbangården kommer att ligga längre bort än (>) 80 meter från närmaste
verksamhetslokal. Viskadalsbanan ligger dock närmare än (<) 80 meter. Idag är minsta
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avståndet 20 meter från närmsta verksamhetslokal. För kommande ny- och ombyggda järnväg
kommer avståndet vara ca 22 meter och för nytt och ombyggt område, där befintlig godbangård
ligger, kommer avståndet vara ca 66 meter. Detta innebär att det som ska byggas totalt kommer
ligga längre ifrån befintliga verksamheter än vad dagens järnväg ligger.
Övrigt
Trafikverket noterar länsstyrelsens kommentar om klorerade lösningsmedel i
Lassabackabäcken och tar med sig detta i fortsatta arbete.
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Källförteckning

Underlagsrapporter till Miljökonsekvensbeskrivning Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg –
Hamra 2015-08-20 Revidering 2015-09-28 (Underlagsrapporterna finns tillgängliga på
http://www.trafikverket.se/varbergstunneln) :
Underlagsrapport bullerutredning
Underlagsrapport vibrationsutredning
Underlagsrapport stomljudsutredning
Underlagsrapport elektromagnetiska fält
Rapport Naturmiljöinventeringar och naturvärden inom projekt Varbergstunneln 2013
Underlagsrapport Kompletterande naturmiljöinventeringar 2014
Underlagsrapport kulturmiljöinventeringar
Underlagsrapport luftmiljöutredning
Underlagsrapport risk och säkerhet, MKB
Underlagsrapport förorenade områden
Underlagsrapport omhändertagande av byggavloppsvatten

Underlagsrapporter till detaljplan:
Riskanalys farligt gods reviderad 2015-07-06
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