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1 Definition av känsliga ledningar 

Med känsliga ledningar avses ledningar av följande typ och dimension inom områden med 

identifierade grundvattenmagasin: 

 Vatten, spillvatten och dagvatten, > 300 mm 

 Fjärrvärme alla dimensioner 

 Fjärrkyla alla dimensioner 

 Gas alla dimensioner 

2 Känsliga ledningar inom 

influensområdet 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av ledningarna, indelad efter de tre kartbladen i Bilaga 1. 

2.1 Bilaga 1 sida 1  
Känsliga anläggningar framgår nedan: 

 15+600 till 15+900 Vatten, avlopp, spill korsar tunneln.  

VA ledningarna har okänd förstärkning/grundläggning och betraktas därför som känsliga. 

Ledningarna är lagda ca 1-2m under markytan. 

 15+300 till 16+500 Vatten, avlopp, spill finns inom 200 meter från tunnel 

VA ledningarna har okänd förstärkning/grundläggning och betraktas därför som känsliga. 

Ledningarna är lagda ca 1-2m under markytan. 

 

2.2 Bilaga 1 sida 2  
Känsliga anläggningar framgår nedan: 

 18+400 till 19+100 Norrvattens ledning inom cirka 200 meter, passerar tunneln vid 

18+650 (denna sträcka är nyförlagd och jorden är förstärkt med kc-pelare).  Kc-pelare installeras i 

lera och begränsar, men eliminerar inte sättningar. Djupet till ledningen varierar över sträckan 

mellan 1 och 4m under markytan. 

 17+850-18+550 Vatten och avloppsledningar finns nära tunnel inom 200 meters 

avstånd. Pågående nyproduktion medför kontinuerlig utbyggnad av VA. VA ledningarna har okänd 

förstärkning/grundläggning och betraktas därför som känsliga. VA ledningarna är lagda ca 1-2m 

under markytan. 

 



 

 

 

2.3 Bilaga 1 sida 3  
Känsliga anläggningar framgår nedan: 

 18+900 Spillvatten korsar tunneln 

Spillvattnet har okänd förstärkning/grundläggning och betraktas därför som känslig. Spillvattnet är  

lagd ca 1-2m under markytan. 

 18+950 till 19+150 Kontaktledningsfundament 

Längs med järnvägen finns kontaktledningsfundament som delvis är anlagda genom platta på mark 

och delvis med kc-pelare. Fundamenten ligger vid markytan på ett djup av 0-2 m. 

 19+200 till 19+399 Vatten, avlopp, spill finns inom 200 meter från tunnel 

VA ledningarna har okänd förstärkning/grundläggning och betraktas därför som känsliga. 

Ledningarna är lagda ca 1-2m under markytan. 

 19+300 till 19+399 Vatten, avlopp, spill korsar tunneln 

VA ledningarna har okänd förstärkning/grundläggning och betraktas därför som känsliga. 

Ledningarna är lagda ca 1-2m under markytan. 
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