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1. Administrativa uppgifter
Sökande: Jönköpings kommun
Adress: Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping
Kontaktperson: Maria Fransson
Telefon: 036-10 27 08
E-postadress: maria.fransson4@jonkoping.se
Berörda fastigheter: NORRHAMMAR 29:2
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2. Allmän orientering och syfte
Aktuellt projekt syftar till att anlägga en ny GC-bro över Tabergsån inom
Norrahammar. Brobyggnaden utgör del av detaljplanen Norrahammar 28:1 m.fl
vilken syftar till att möjliggöra ett nytt centrum- och bostadskvarter samt en ny
entré till Coop i Norrahammars centrum. Befintliga parkeringar har ersatts med
allmänna parkeringar väster om Tabergsån där även en aktivitetspark har anlagts.
Aktuell brobyggnad syftar till att skapa en bättre förbindelse mellan
parkeringsplatserna och aktivitetsytorna på den västra sidan av Tabergsån och de
bostäder och torgyta som planlagts för och diverse verksamheter såsom
Norrahammars kyrka på den östra sidan av Tabergsån.

2.1.Höjdsystem och lägesbeskrivningar
Alla i denna utredning angivna höjdsiffror uttrycks i meter över det av
Lantmäteriet tillämpade nollplanet i år 2000’s höjdsystem (RH2000).
I plan tillämpas det lokala koordinatsystem SWEREF 99 13 30.
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3. Beskrivning av platsen
Aktuell lokalisering för uppförande av ny bro över Tabergsån ligger inom centrala
Norrahammar, mittemot Norrahammars kyrka längs med Hammarvägen. Bron
avses uppföras ca 11,5 km uppströms Tabergsåns mynning i Munksjön, vilken
sedan mynnar i Vättern, se figur 1.

Figur 1

Översikt

Brons västra angöring utgörs av aktivitetsytor såsom boulebanor och
skateboardpark. Väster om aktivitetsytorna ligger pendelstationen tillhörande
järnvägsdel Jönköping – Vaggeryd. Östra angöringen utgörs av Hammarvägen
och tidigare parkeringsytor vilka numer är borttagna då nybyggnation pågår.
Ca 50 m nedströms ligger Spånbergsbron vilken förbinder Hammarvägen och
Spånbergsvägen.
Ca 340 med nedströms aktuellt läge för ny GC-bro låg tidigare ”Massadammen”
vilken revs ut 2012 samtidigt som Massadammen ersattes med två
överfallsdammar och ett s.k. stryk där fisk nu kan vandra upp samtidigt som
vattenspegeln kunde behållas vilken utgör ett viktigt kännetecken för
Norrahammar. Överfallsdammarna ligger ca 180 m nedströms planerad GC-bro.
Ca 90 m uppströms tilltänkt läge för ny GC-bro ligger en träbro vilken utgör
anslutning för gående mellan vägen Georgslid och Norrahammar
pendeltågsstation. Ytterligare 250 m uppströms är Tabergsån kulverterad utmed
en sträcka om ca 280 m under f.d. Norrahammars bruk, nuvarande handels- och
3
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industrietablering (V-Tab Norrahammar AB, June Fritid, Norrahammars industrioch bygdemuseum). 3 km uppströms ligger efter utrivning av Massadammen
numer det första definitiva vandringshindret, se figur 2.

Figur 2

Översikt. Aktuellt detaljplaneområde markerat i grått.

3.1.Befintliga anläggningar
F.d. dammen kallad ”Massadammen” revs ut 2011 som en del i den pågående
biologiska restaureringen av Tabergsån. Massadammen utgjorde tidigare det första
definitiva vandringshindret efter att Hökhultsdammen revs ut 2005 vilken låg ca
1,5 km nedströms Massadammen. Två överfallsdammar anlades ca 170 m
nedströms tilltänkt placering av ny GC-bro för att bibehålla vattenspegeln inom
Norrahammar samt en fiskväg för fisk att vandra vidare upp i Tabergsån.
Utrivningen av Massadammen och anläggandet av överfallsdammarna föregicks
av en tillståndsprövning. Efter att massadammen revs ut har flödessituationen
förbättrats avsevärt inom Norrahammar. De nya överfallen har betydligt högre
kapacitet än vad Massadammen hade.
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Spånbergsbron ligger ca 60 m nedströms tilltänkt placering av ny GC-bro och
utgörs av en vägbro med Jönköpings kommun som väghållare. Bron ansluter
Norrhammar centrum med bostadsområdet väster om Tabergsån. Bron är
dimensionerade enligt BK 1. Brospannet uppgår till ca 8,5 m, med en mittpelare,
se figur 3.

Figur 3.

Tvärsnitt Spånbergsbron

Cirka 80 m uppströms tilltänkt placering av ny GC-bro ligger en befintlig GC-bro,
vilken ansluter Norrahammar centrum med f.d. stationshuset och nuvarande
pendeltågsstation. Bron utgörs av en enklare träkonstruktion.
Tabergsåns slänter och utbredning varierar över sträckan, från att vara drygt 20 m
bred vid överfallsdammarna, ca 12 m bred strax innan Spånbergsbron till att anta
ett mer homogent utseende uppströms Spånbergsbron upp till befintligt kulvert.
Slänterna är utförda med stenskoning med en relativt brant släntlutning, 1:1 - 2:1.
Stenskoning, uträtning av Tabergsån samt anläggande av Spånbergsbron utfördes
i samband med kulverteringen av Tabergsån under 50-talet. Arbetena föregicks av
en tillståndsprövning.
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3.2.Geotekniska förutsättningar
Geotekniska undersökningar och miljötekniska markundersökningar inom
området för ny detaljplan, men även undersökningar direkt kopplade till den nya
GC-bron har utförts i olika undersökningar.
x
x
x

MUR och PM Geoteknik, BGK AB 2018
Miljötekniska markundersökning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2018
PM Geoteknik Norrahammar C, Mitta AB 2019

De geotekniska undersökningarna visar på fyllnadsmassor med en mäktighet
mellan 0,7 – 3 m. Därefter utgjordes marken av sand (isälvsmaterial) vilket
stämmer väl med SGU’s jordartskarta, se figur 4.

Figur 4

Jordartskarta, modifierad från SGU

Närmast Tabergsån, där tilltänkta brofundament för ny GC-bro avses uppföras
utgörs marken av löst lagrade massor. Sondering har utförts ner till ca 25 m.u.my
utan att kunna konstatera fast mark.
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3.3.Förorenad mark/sediment
Provtagning av mark, grundvatten och sediment har skett inom stationsområdet i
anslutning till avsedd yta för ny GC-bro. Provtagning av västra strandbanken
(området mellan spårområdet och Tabergsån) utfördes 20171 efter inventering av
HIFAB. Vid provtagningen noterades höga halter av PAH. Aromater och alifater
påvisades i halter lägre än riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM).
Ett prov visade på halter av PAH över gränsvärdena för farligt avfall. Övriga
föroreningar såsom metaller var samtliga lägre än MKM. Föroreningarna bedöms
vara bundna till fyllnadsmassorna, dvs de ytliga lagren.
Jordprovtagning inom området för planerade brofundament visade på halter av
PAH lägre än riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Bly påvisades i halter
strax över KM på djup mellan 1 – 1,5 m.u.my.
Sedimentprovtagning inom tilltänkt broläge utfördes ner till 0,2 m under botten.
Djupare provtagning var ej möjlig. Kemisk analys utfördes av TOC, alifater,
aromater, PAH, PCB samt metaller. Analyserade sedimentprov visade på att
alifater, PAH-H, PCB, Arsenik, Bly, Kadmium, Kobolt och Nickel förekommer i
halter över KM. Barium och Zink förekommer i påtagligt höga halter över MKM.
Grundvattenprovtagning utfördes i två punkter. Resultaten indikerade ett
opåverkat grundvatten. Inga föroreningar noterades i halter > laboratoriets
rapporteringsgränser eller SPBI:s riktvärden med avseende på risker för ytvatten
och inträngning av ångor i byggnader med avseende på alifatiska- och aromatiska
kolväten samt PAH. Vidare föroreningstransport till Tabergsån via urlakning
bedömdes därför vara mycket liten.

3.4.Natur- och kulturmiljö
Tabergsån sträcker sig mellan källflödet Hestramossen, ca 3 mil söder om
Jönköping, till mynningen i Munksjön vilken står i förbindelse till Vättern. Ett
flertal biflöden till Tabergsån finns varav de största är Lillån, Kallebäcken och
Sanserydsån. Avrinningsområdet uppgår till 204 km2 och domineras av skogsmark
och i de övre delarna förekommer relativt stora mossmarker. Tabergsån rinner
genom Tabergsdalen där bland annat Norrahammar ligger. Källflödena till
Tabergsån kalkas. Tabergsån är utpekad som regionalt värdefull ur
naturmiljösynpunkt och är även utpekad som nationellt särskilt värdefull med
avseende på fiske.

Vatten och Samhällsteknik, Orbicon. (2017). Översiktlig miljöteknisk markundersökning –
Norrahammars stationsområde.
1
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2007 färdigställdes projektet Vätterbäckar i Jönköpings län – Naturvärdesbedömning av
vattendrag 20072 vilket syftar till att fungera som ett verktyg och kunskapsunderlag
vid planering och arbete vid och i de berörda vattendragen. I
naturvärdesbedömningen klassades vattendragen efter naturlighet, raritet och
artrikedom. Klass 1 innebär mycket lågt naturvärde och klass 5 mycket högt
naturvärde. Tabergsån klassificerades enligt:
Naturlighet bedömdes till 2,33. Stor påverkan på vattenkvalitet och fysisk
vattenmiljö pga de många dammarna och industrierna som förekommer inom
vattendraget.
Rariteten bedömdes till 2,5. Förekomst av alträdbasbagge, flodnejonöga och
kungsfiskare. Inget noterat avseende växter eller amfibier/däggdjur.
Artrikedomen bedömdes till 4 och då framförallt med avseende på fiskfauna med
9 st arter i klass 5.
Tabergsån erhöll en samlad värdering om 3 – måttligt naturvärde, där 5 är det
högsta naturvärdet.
Tabergsån är idag en av Vätteröringens viktiga vandringsvägar. I vattendraget
finns också flera ovanliga bottenfaunaarter bland annat sötvattensmärla samt en
art av hattsnäcka och bäcksländerart. Vätteröringen nyttjar de nedre delarna av
Tabergsån för lek och uppväxtområde. Även harr och bäcknejonöga förekommer
i de nedre delarna.
Under 1900-talet var Tabergsån en av de mest utbyggda i Sverige vad gäller
dammar och vattenverk för att förse småindustrier med kraft. Under de senaste
decennierna har utrivning av flera vandringshinder utförts vilket förbättrat
villkoren för fortplantning och lek längs med Tabergsån. Småöringar har
flerdubblats efter att vandringshindren åtgärdats.
Elfiskeundersökningar görs fortlöpande för att undersöka förekomsten av fisk.
Elfisket visar på hög förekomst av Vätteröring längs med aktuell sträcka. Även
bergsimpa och elritsa förekommer. Teoretiskt kan även flodnejonögat och Harr
vandra hit sedan kvarndammen vid Hovslätt revs ut3
Biologiska mångfalden är generellt hög inom åns olika naturmiljöer. Mindre
hackspett och häckande forsärla och strömstare förekommer inom Tabergsån.
Bäver förekommer längs med de nedre delarna av Tabergsån. Längs med aktuell
sträcka bedöms dock den biologiska mångfalden som låg då till utbredningen

2
3

Länsstyrelsen Jönköpings län. (2007). Vätterbäckar i Jönköpings län. ISSN 1101-9425
Samuelsson M. (2020). Kommunekolog, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jönköpings kommun
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omfattande hårdgjorda ytor sträcker sig längs med ån och en präglat urban miljö
dominerar aktuellt område. De huvudsakliga naturvärdena bedöms huvudsakligen
finnas i vattnet (fisk) och delvis bottenfauna. Längs med västra banken finns ett
antal skyddsvärda träd vilka avses sparas vid uppförande av ny bro.
Kulturhistorien längs med Tabergsån är generellt hög där Tabergsån med dess
fördämningar och kraftverk utgör en del i industriarvet där bland annat
Norrahammars bruk utgör en väsentlig del, såväl som malmbrytningen inom
Taberg och framställning av järn längs med Tabergsådalen. Inventering av
kulturplatser längs Tabergsån har utförts och presenteras i rapporten ”Minnen vid
vatten”4 Det finns inga kända fornlämningar längs med aktuell sträcka.
Tabergsån med dess slingrande dalgångar och raviner är av regional stor betydelse
för friluftslivet. Tabergs-å-leden sträcker sig längs med Tabergsån mellan Månsarp
och södra delen av Munksjön. Sportfiske tillåts mellan den 1 maj till den 1 augusti.
Vid aktuell sträcka inom Norrahammar bedöms dock Tabergsån med dess
omgivningar har liten betydelse för friluftslivet med anledning av den urbana
karaktären av ån då den här är uträtad och slänterna är tillrättalagda. Tabergs-åleden ligger väster om Spånbergsvägen och saknar här kontakt med ån. Tabergsån
nyttjas ej för båtliv då djupet är för litet.

Länsstyrelsen Jönköpings Län. 2013. Minnen vid vatten – Inventering av kulturplatser längs Tabergsån,
Kallebäcken och Kåperydsån i Jönköpings län. Meddelande nr 2013:19.

4
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4. Hydrologi
Tabergsån är ett av de större tillflödena till Vättern och börjar sydväst om
Jönköping uppe på höglandet. Avrinningsområdet är ca 245 km2 vid inloppet vid
Vättern. Sjöprocenten är endast 1,3%, vilket är lägre än riksgenomsnittet.
Avrinningsområdet till Norrefors är ca 89 km2 och bedöms endast som marginellt
större än avrinningsområdet till Massadammen, varför hydrologiska beräkningar i
stort baseraras på data från SMHI’s mätstation vid Norrefors. Vattenföringen har
mätts av SMHI vid Norrefors från 1985, frånsett avbrott i mätningarna mellan
2003 – 2006 då pegeln ersattes med en ny.
Karakteristiska flöden anges i tabell 1. Flöden har bestämts med hjälp av
medelvärdesberäkningar och statistisk analys beräknat för perioden 1985 – 2003,
2006 - 2019. HHQ50 har beräknats av SMHI baserat på flödesstatistik mellan
1981-2010, Norrefors, vilken kompletterats med klimatfaktor 1,2.
Tabell 1.
Karaktäristiska flöden i Tabergsån vid Norrefors för åren 1985 – 2003,
2006 - 2019. Värden från SMHI’s pegel, avrinningsområdet är 89 km2.
Flöde

[m3/s]
19,60
14,30
8,00
1,20
0,27
0,03

HHQ50
HHQ
MHQ
MQ
MLQ
LLQ

MSB5 har gjort en översvämningskartering längs med Tabergsån där 100respektive 200-årsflödet beräknats med och utan klimatanpassning.
Klimatanpassade flöden är redovisade för den situation som förväntas gälla vid
Norrefors vid slutet av seklet, se tabell 2.
Tabell 2.
Norrefors
HHQ100
HHQ200

5

Beräknade 100- respektive 200-årsflöden vid Norrefors, Tabergsån.
Dagens
klimat[m3/sek]
21
23

Klimatkompenserat
flöde [m3/sek]
27
30

MSB, DHI. Översvämningskartering utmed Tabergsån. (2013). Rapport nr 5 2013-12-10.
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4.1. Vattenstånd
Vattenståndsberäkningar vid aktuell placering av tilltänkt GC-bro har utförts via
direkta stegmetoden, med början vid den övre av de två nedströms placerade
överfallsdammarna. Flödeskapaciteten vid överfallsdammarna har beräknats enligt
formel för volymflödet över ett överfall med fri vattenyta.
ʹ
͵
 ൌ ρξʹ  
͵
ʹ
Dimensionslösa avbördningskoefficienten, ρ, har tagits fram efter inmätning av
vattenståndet över överfallet vid ett givet flöde, Q.
Vattenståndsberäkningar har gjorts för medelåret avseende lågvattenföring (LW),
medelvattenföring (MW), högvattenföring (MHW) samt för högsta
högvattenföring med återkomsttid av 50 år (HHW50) och högsta högvattenföring
med återkomsttid av 100 år (HHW100)), se tabell 3.

Tabell 3

HHW100
HHW50
MHW
MW
LW

Beräknade vattenstånd vid aktuell placering av tilltänkt GC-bro, 170
m uppströms översta överfallet.
Flöde [m3/s]
27,00
19,56
8,00
1,20
0,27

Vattenstånd, 0/170
148,75
148,52
148,07
147,65
147,53

I arbetet med tillståndsansökan för utrivning av f.d. Massadammmen och
anläggande av de två överfallsdammarna gjordes simuleringar via HEC-RAS.
Simuleringarna visar att vattennivån maximalt kommer att nå 0,6 m över den
översta överfallsdammen, dvs en maximal nivå om +147,98 möh, för högsta
högvattenflödet, HHQ=14,3 m3/s, vilket stämmer väl med utförda beräkningar i
denna utredning.
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I figur 5 redovisas beräknade vattenstånd vid aktuellt läge för ny GC-bro och
ansatta släntlutningar för aktuellt tvärsnitt.

Figur 5

Beräknade vattenstånd vid aktuellt läge för ny GC-bro.

Beräknade vattenstånd visar på att vattenståndet i nuläget tangerar östra
släntkrönet vid ett flöde med 100 års-återkomsttid, inkl klimatfaktor.

Överfall

Spånbergsbron

+149,50
+149,00
+148,50

Ny GC-bro

Vattenstånd - Tabergsån, Norrahammar

Bef GC-bro

I figur 6 redovisas beräknade vattenstånd från överfallsdammarna upp till
befintlig GC-bro vilken ansluter Hammarvägen med stationsområdet.

+148,00
+147,50
+147,00
+146,50
+146,00
+145,50
0,0

50,0
Botten-

Figur 6
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200,0
HHW50

250,0
HHW100

Beräknade vattenstånd längs med aktuell sträcka, inom Tabergsån, från
Överfallsdammarna nedströms upp till befintlig GC-bro vid
stationsområdet.
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5.

Gällande vatten/-miljödomar

För nu aktuellt område finns ett antal äldre vattendomar.
Utrivning av massadammen och upprättande av spegeldammar och stryk i
Tabergsån prövades i mål M2500-10, dom 2010-12-07.
Kulvertering av Tabergsån inom Norrahammars bruk, uppförande av
Spånbergsbron samt uträtning och upprensning av Tabergsån mellan
Norrahammars bruk ner till Spånbergsbron har prövats i mål AD 92/1956, dom
A 10/1957.
Korsning av Tabergsån med vatten- och avloppsledningar, mål AD 63/1960, dom
A 3/1961.
Uppströms Norrahammar förekommer ett flertal fördämningar och kraftstationer.
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6.

Rådighet över vattnet, vattenrätt

En viktig förutsättning för att få bedriva vattenverksamhet är att man har rådighet
över det aktuella området, d v s att man äger området där verksamheten ska
bedrivas eller har avtal med fastighetsägaren till området om att verksamheten får
utföras.
Det aktuella området för uppförande av ny GC-bro ligger inom fastigheten
NORRAHAMMAR 29:2, se figur 7.

Figur 7

Fastighetsgränser (Bearbetad från Lantmäteriet. 2020)

Ägare till denna fastighet är Jönköpings Kommun. Jönköpings kommun har
därmed erforderlig rådighet enligt 2 kap Lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.
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7. Planförhållanden
7.1.Kommunal planering
Översiktsplan
Jönköpings kommuns översiktsplan 2016 antogs den 22 juni 2016. Större delen av
planområdet omfattas av Tabergsdalens särskilt värdefulla kulturmiljöområde.
Enligt översiktsplanen ska nya byggnader och anläggningar endast tillåtas om de
kan komplettera befintlig bebyggelse och kulturmiljö på ett välanpassat sätt.
Byggnader och anläggningar ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
för landskapets karaktärsdrag, platsens identitet, bebyggelsestrukturer och
kulturvärden på platsen.
Aktuellt läge för ny GC-bro ligger inom zonen för farligt gods från
Vaggerydsbanan och Hammarvägen är en prioriterad utryckningsväg.
Detaljplaner
Gällande detaljplan Norrahammar 28:1 m.fl vann laga kraft 21 maj 2019, där ny
GC-bro är planlagd. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra nytt
centrumområde med bostadskvarter samt ny entré till Coop i Norrahammars
centrum. Befintliga grönområdena (västra och östra åbankarna) har planlagts som
NATUR, vattenområdet förutom befintliga och ny broförbindelse till W1 Öppet
vatten. Befintliga broar och läge för ny bro har planlagts som W2 Öppet vatten
som får överbyggas med bro.
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Efter antagande av gällande detaljplan har brons placering flyttats till ett
nordligare läge, strax norr om torget varvid detaljplanen justerats avseende
broläget, se figur 8.

Figur 8

Utsnitt från gällande detaljplan Norrahammar 1:28 m.fl, med inritat
nytt läge för ny GC-bro

7.2.Riksintresse, Natura 2000, naturreservat, naturum
Aktuellt område för ny GC-bro omfattas av riksintresse för framtida Europabana
vilken syftar till att möjliggöra framtida utbyggnad av höghastighetsjärnväg från
Jönköping till Malmö och vidare till Köpenhamn.
Närliggande järnvägskorridor utgörs av riksintresse för järnväg avseende:
x
x

Riksintresse för befintlig järnväg Jönköping – Vaggeryd, vilken är en
viktig länk i den interregionala trafiken Jönköping Växjö
Riksintresse Götalandsbanan, vilken är en framtida höghastighetsbana
mellan Stockholm – Göteborg.

Vidare omfattas området även av totalförsvarets influensområde för luftrum,
vilket avser byggnation över 20 meter.
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7.3.Strandskydd
Planområdet och angivet läge för ny GC-bro låg inom strandskyddat område. Vid
antagande av gällande detaljplan upphävdes strandskyddet inom samtliga delar
förutom de områden som planlagts som W1 – öppet vatten samt angränsande
naturområde till Tabergsån, planlagt som NATUR, se figur 9.
Vid anläggande av bron behöver brofundamenten placeras inom naturområdena
som nu omfattas av strandskydd. Genom ändring av detaljplan avseende nytt läge
för GC-bron avses även strandskyddet upphävas inom den del av naturområdet
där brofundamenten placeras.
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8. Beskrivning av planerad verksamhet
Avsedd GC-bro planeras utföras via gjutna brofundament. Bron utförs med
balkar av stål. Brospannet uppgår då till 12 m.
Nya GC-bron har i huvudsak dimensionerats efter Trafikverkets krav för
brobyggande6. Brospannet är mindre än 15 m varvid bron dimensionerats efter
HHW50 och HHQ50. Enligt Trafikverket gäller att den fria höjden mellan brons
underkant och ett vattendrags yta ska vara minst den som erfordras med avseende
på isgång, sjöfart eller vad som i övrigt bestäms i miljödom eller angiven på annat
sätt. Följande krav ska dock alltid uppfyllas vid uppförande enligt Trafikverkets
krav:
-

-

-

Om konsekvensen av att vattennivån är högre än broöverbyggnadens
underyta inte är acceptabel ska den fria höjden vara minst 0,30 m över
HHW.
Exempel på konsekvenser som inte är acceptabla är att bron eller
anslutande bank skadas av de tryck och flöden som uppstår eller att
vattendraget uppströms däms mer än vad som är acceptabelt.
Ett brolagers underkant ska placeras minst 0,20 m över HHW50 och minst
0,50 m över MW.
För att underlätta inspektioner ska den fria höjden över MW vara minst
1,20 m.
En bro över ett vattendrag ska utformas så att fiskar kan passera vid alla
vattenstånd.

Med stöd av Trafikverkets angivna krav avses brons underkant placeras 30 cm
över HHW50. Underkant bro ska som lägst placeras på +148,82 möh. På så sätt
säkerställs även att dämningseffekterna av bron uteblir även för HHW100 vilket är
beräknat till +148,75 möh, dvs ca 7 cm under underkant bro. Bron med
tillhörande fundament konstrueras för att kunna hantera de krafter som uppstår
vid ett vattenstånd i nivån med underkant bro. Den nya GC-bron medför att
Hammarvägen behöver höjas.
Fria höjden över MW uppgår då till 1,17 m. Inspektion av bron bedöms kunna
genomföras på ett oproblematiskt sätt även om fria höjden ej uppgår till 1,2 m.

6

Krav brobyggande. Trafikverket. (2019) TDOK 2016:0204.
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Föreslagen GC-bro redovisas i figur 10. I bilaga 1 redovisas elevation-, sektionoch planritning.

Figur 10

Föreslagen GC-bro, elevation. WSP. (2020).

Med anledning av den löst lagrade marken i anslutning till avsedd placering av
brofundamenten förväntas pålning krävas ner till fast mark. Pålarna slås ner
alternativt borras ner. Innan pålning kan bedrivas krävs att delar av östra,
respektive västra stenskoningen demonteras varefter schaktning bedrivs för
placering av pålar och gjutning av brofundament. Nedan beskrivs tänkt arbetsgång
för ny GC-bro.
1. Befintlig stenskoning plockas bort i erforderlig omfattning
2. Schakt utförs minst till nivån +147,8, eller vidare ner till föroreningshalter
< MKM (Vattenståndet får vid tillfället inte vara högre än MW)
3. Pålar slås, alternativt borras ner. Borrning medför mindre vibrationer.
4. Packad fyllning för grundläggning av L-stöd utförs
5. Tvärbalk och upplag gjuts (ihopgjutning av pålarna)
6. L-stöd anläggs och motfylls
7. Borttagen stenskoning återsätts
8. Broöverbyggnad lyfts på och monteras i lämpliga delar (eventuellt i ett
stycke)

Inga arbeten avses bedrivas inom Tabergsåns botten, se figur 10. Genom att
undvika schaktning inom åbotten eller på andra sätt bedriva arbeten inom
Tabergsåns botten riskerar ej de förorenade sedimenten att spridas och
tillgängliggöras. Schaktmassor från slänterna kommer att ersättas med rena
massor. Schaktning under och intill framtida brofundament ska bedrivas ner till
ren schaktbotten (<MKM) för att ej bygga in föroreningarna. Schaktning för
brofundament sker genom skopning inåt slänten för att undvika spill. Slänterna
intill brofundamenten återställs med samma släntlutning likt befintligt, ca 2:1 –
1,5:1.
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Vid demontering och sanering av marken under tilltänkta brofundament krävs att
vattenståndet ej är högre än MW, varför dessa arbeten förläggs till sensommar –
höst. I händelse av att flödet ökar avstannar arbetena, men saneringen bör
planeras för att kunna utföras kontinuerligt för att inte riskera att förorenade
massor sprids till Tabergsån.
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9. Förutsedd miljöpåverkan
9.1.Miljöaspekter
För att fokusera en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) på väsentliga miljöfrågor
bör en avgränsning göras av vilka miljöaspekter som ska beskrivas närmare. I
tabell 4 har en första sådan avgränsning gjorts. Tabellen ska tolkas så att de
miljöaspekter som anges med ”nej” bedöms kunna beskrivas i begränsad
omfattning eller inte erfordra någon särskild beskrivning alls. Flera aspekter kan
ha starka kopplingar till varandra och kan därför komma att beskrivas samordnat.
Att en miljöaspekt markeras med ”ja” innebär inte med självklarhet att den också
ger en betydande konsekvens, utan tabellen ska bara visa motiven för
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning.

Tabell 4

Avstämning mot miljöaspekter

Miljöaspekt

Beskrivs Inriktning/motiv,
närmare antagen effekt

Mark

Ja

Ett markområde
kommer att nyttjas för
uppförande av
brofundament samt
justering av angörande
ytor

Marken ska saneras och
slänterna med befintlig
stenskoning ska
återställas.

Hydrologi och
vattenmiljö

Ja

Planerad verksamhet
innebär anläggande av
bro och brofundament
inom vattenområde

Åbotten och
vattenområdet upp till
MW ska ej beröras.

Vatten

Ja

Anläggningsarbeten
kommer att bedrivas
inom vattenområdet,
dock ej inom åbotten
upp till MW

Arbeten ska planeras för
att minska risken för
läckage av förorenad
mark till Tabergsån.
Sediment ska ej beröras.

Planerade åtgärder
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Avlopp

Ja

Anslutande ytor är till
viss del anslutna till
kommunalt
dagvattenledningsnät

Luft och lukt

Nej

Ingen av de planerade
åtgärderna ger något
påverkan på luft eller lukt

Flora och fauna

Ja

Kan tänkas bli påverkad
vid schaktning för
fundament

Schaktning ska bedrivas
försiktigt. Mark under
och intill brofundament
saneras. Befintliga träd
sparas.

Landskapsbild

Ja

Uppförande av bron och
justering av
Hammarvägen medför
att landskapsbilden
kommer att förändras

Bron har anpassats efter
rådande kulturmiljö
enligt vad som anges i
gällande
översiktsplan/detaljplan.

Klimat

Ja

Utsläpp via transporter
och anläggningsmaskiner
ökar utsläppen tillfälligt.

Om möjligt ska krav
ställas på att fordonen
har miljöklass EuroVI

Trafik

Ja

Transporter till och från
bron under anläggande
ökar temporärt. Del av
Hammarvägen behöver
stängas och trafik
omledas.

Transporter till och från
området bör i huvudsak
ske under ordinarie
arbetstid. Hammarvägen
är utpekad
utryckningsväg vilket
ska beaktas vid
trafikdirigering.

Buller

Ja

Ny trafik till området.
Pålning. Schaktning.

Pålning ska ske dagtid.
Bron avser underlätta
cykelpendling, varför
trafiken som helhet ska
minska.
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Avfall

Ja

Schaktmassor för
anläggande av
brofundamenten
betraktas generellt som
ett avfall med anledning
av påträffade
föroreningar.

Avfall ska klassificeras
för att i möjligaste mån
återanvändas där så är
lämpligt.

Ljus

Ja

Bron ska belysas

Armaturer ska utformas
för att undvika
ljusläckage till
omgivningen. Belysning
av bron och angöring
skall utföras under
beaktande av olycksrisk
för gång- och
cykeltrafikanter samt
risk för bländning av
fordon.

Naturresurser

Nej

Inga naturresurser
berörs.

Rekreation och
friluftsliv

Ja

Bron syftar till att tätare
knyta ihop östra
respektive västra delen av
Norrahammar centrum

Bron uppförs för att
skapa en bättre
förbindelse för gång och
cykeltrafik mellan
aktivitetsytorna.

Kulturmiljö

Ja

Bron påverkar
kulturmiljön. Tabersåns
nuvarande utformning är
en följd av tidigare
industriell verksamhet
och
vattenkraftsutvinning.

Bron ska anpassas efter
rådande kulturmiljö. De
förhållandevis branta
slänterna med
stenskoning ska
återställas likt befintlig.

Hälsa och
säkerhet

Ja

GC-vägen medför ny
passage över
Hammarvägen för gångoch cykeltrafikanter.

Genom uppförande av
bron skapas en
övergång på
Hammarvägen vilket
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bidrar till lägre
hastigheter utmed
Hammarvägen och
torgytan vilket minskar
risken för olyckor.
Energi

Ja

Bron ska belysas.

Armaturer ska vara
energisnåla (LED)

9.2.Berörda intressen
Då berörd del av Tabergsån är ett vattenområde omgivet av allmänna ytor, såsom
torg och aktivitetsytor, Norrahammar stationsområde och privata ytor såsom
befintliga och tillkommande bostadshus finns det allmänna intressen som kan
påverkas av uppförande av ny bro. Berörda parter har ingått i samråd för ny
detaljplan, Norrahammar 28:1 m fl, där broöverfarterna finns planlagda.
Området är starkt präglat av en urban karaktär. Det finns redan två befintliga
broar i området, varför det bedöms mindre troligt att den nya GC-bron skulle
påverka riksintressena. Planerad vattenverksamhet är förenlig med gällande
detaljplan och översiktsplan.
Avstånd till närmast berörda befintliga bostadshus är 80 m åt både norr, öst och
väst.

9.3.Frågan om betydande miljöpåverkan
Enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), § 8, p 8, ska ett samrådsunderlag
innehålla en bedömning från sökanden huruvida den planerade verksamheten kan
antas ha en betydande miljöpåverkan.
Den planerade vattenverksamheten bedöms ej vara av sådan art att den per
automatik kan antas ha betydande miljöpåverkan i enligt med § 6 i
miljöbedömningsförordningen. Istället ska bedömningen av detta göras i enlighet
med § 10 i förordningen.
Planerad verksamhet som avses bedrivas är av permanent art. Effekterna på
området bedöms efter anläggande av bron som små. De negativa miljöeffekter
som kan uppstå utgörs av risk för spridning av förorenade sediment vid arbeten
inom åbotten och slänter varvid flora och fauna kan lida skada. Enligt tilltänkt
arbetsgång och brons utformning ska vattenarbeten i den bemärkelsen ej behövas.
Brons dämningseffekt får ses som minimal. Vid HHQ50, inkl klimatfaktor uppgår
den fria höjden till 30 cm mellan vattenytan och brons underkant. Dämning kan
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enbart uppstå vid ett flöde > HHQ100 och då till en mycket begränsad del. Bron
kommer ej heller att medföra en försämring av nuläget, då vatten vid extrema
flöden kommer att rinna längs med Hammarvägen innan bron dämmer.
Uppförandet av bron medför att nu förorenad mark avlägsnas. Bron utgör ej
heller ett hinder för eventuell framtida sedimentsanering. Bron avser bidra till en
säkrare gatumiljö.
Lokalisering anses väl vald utifrån sitt tilltänkta syfte: knyta ihop Norrahammars
centrum med aktivitetsytor. Bron uppförs över en sträcka av Tabergsån med
relativt låga naturvärden och en i övrigt starkt urban prägling på omgivningen.
Anläggande av nya GC-bron och gestaltning av denna avser öka områdets
attraktionskraft och utgöra ett positivt inslag till rådande kulturmiljö.
Utifrån detta så bedöms inte den planerade verksamheten kunna ha en betydande
miljöpåverkan.

9.4.Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
Tabergsån är en statusklassad vattenförekomst. Det är planerat projekts eventuella
påverkan på vattenförekomsten och möjligheten att uppnå upprättad
miljökvalitetsnorm som ska beskrivas i kommande
miljökonsekvensbeskrivningen. Preliminärt bedöms inte planerade verksamheter
ha någon påverkan vad gäller möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk
status i aktuella vattenförekomster.
I området finns också grundvattenförekomsten Norrahammar – Taberg som
täcker ett stort område, från Taberg i söder upp till Norrefors i norr. Preliminärt
bedöms inte planerad verksamhet ha någon påverkan på grundvattnet, snarare kan
en förbättring erhållas genom sanering av mark.
En avstämning av planerad verksamhet mot relevanta miljökvalitetsmål ska också
ske i kommande miljökonsekvensbeskrivning. De miljömål som främst bedöms
beröras av planerad verksamhet är giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, ett
rikt växt- och djurliv samt god bebyggd miljö.
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10.

Ansökan till mark- och miljödomstolen

För planerad verksamhet erfordras tillstånd enligt miljöbalken av mark- och
miljödomstolen. Jönköping tillhör i vattenrättsligt avseende Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, till vilken ansökan om vattenverksamhet ska
inges.

Kalmar den 22 oktober 2020
Vatten och Samhällsteknik AB

Olle Eidem
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Granskare

