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·tt~~ndre åkerområde nordost om vägen vid 

Lilla Vänsberg skärs av. Risk för igenväxning . 

11. 
Över den öppna marken exponeras vägen mot 

+ 

6. 
Del av betesmark skärs av söder om vägen, 
med eventuell följd att spontan igenväxnirig 
kommer att ske. 
Åtgärd: Befintligt stängsel flyttas till nord
ost om vägen. 

7. 
Vägbanken exponeras mot den öppna betes
marken kringHållbergs gamla tomt och Skåre
berget. 
Åtgärd: Ett ca 10 meter brett område plante
ras med i området förekommande lövträdsar
ter. 

8. 
Vägen går i skärning genom skogsparti och 
åkerområde, ca 400 meter. Delar av lövskogs
parti av stort värde för fågellivet försvinner. 
Åtgärd: Vägslänterna läggs i så brant lutning 
som möjligt för att hålla nere vägområdets 
bredd. Träd inti11 vägområdet skyddas under 
bygg tiden. 

9. 
Gravgrupp i anslutning till vägen (RAÄ 78). 
-Inga fornlämningar har påträffats inom väg
området. 
Åtgärd: Alla lämningar ligger så pass nära 
vägområdet att en diskussion bör föras om hur 
det fortsatta arbetet kommer a tt påverka 
fornlämningarna och dess närmiljö. 

L. 

norr. Friluftsområdet kring Tuggelite utsätts L--- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - '--- - - - ----- - ---' 
för ökad bullerexponering 
Åtgärd: För att minska bullerstörningen i 
Tuggeliteområdet och för att avgränsa 
landskapsrummet anläggs en vall på 1,5-2,0 
meters höjd. VaUen planteras med i området 
förekommande lövträdsarter. 

12. 
Omgrävning av bäcken på tre kortare sträckor. 
Åtgärd : Den omgrävda bäckfåran ska ges ett 
naturlikt utseende och om möjligt av samma 
längd som idag. Ny vegetation av de i området 
vanligaste arterna etableras utmed den nya 
bäckfåran. 

13. 
Skärnin g genom skogklätt höjdparti (vid 
motionsspår), ca 100 meter. Vägen skapar 
barriäreffekt vid ~llllltldl ~ 
spår/brukningsväg söder om Tuggeliteskogen. 

· Åtgärd: Gångbro i trä förbinder område norr 
och söder om vägen. Gångbron placeras där 
skärningen är som störst vilket medförrelativt 
små ingrepp kring brofästena. Nya anslutningar 
för brukningsväg utförs ca 50 meter väster om 
bron. 

14. 
Gravaleden gör strövområdena vid Tuggelite/ 
12-området mer tillgängliga med bil . 
Åtpd: Rasd'ickol: anordnas i anslutning till 
strövstigen söderut från Tuggelite. 

15. 
Gravgrupp (RAÄ 11) i anslutning till väg
området. Inga fornlämningar har påträffats inom 
vägområdet. 
Åtgärd: Fortsatt samråd med antikvarisk myn
dighet om ingrepp blir aktuella utanför väg
området. 

16. 
Passage över naturlig svacka i terrängen. 
Åtgärd: Svackan fylls upp av vägbanken. Till 
«ftat: ~ som bildas fffllii" om väget;i kd's 
ytvatten från orogi vande terräng och väg varvid 
en ny våtmarksbiotop bildas. Lövvegetation 
etableras i anslutning till denna. 

17. 
Sentida (1700-1800-tal) lämningar har på
träffats inom vägområdet (RAÄ 41). 
Åtgärd: Lämningarna undersöks och tas bort. 

18. 
Vid passage över bäckfåran försvinner högre 
vegetation. Bäcken grävs om på en sträcka av 
ca60meteE. 
Åtgärd: Ny vegetation etableras fpr att dölja 
vägbanken, dels från friluftsområdet i nordväst 
och dels från området på östra sict;yi. 

19. 
Den nya bron för motions /skidspår medför 
bankar på ömse sidor av vägen. : 
Åtgärd: Bron placeras så långt .åt norr att 
skogsbrynet mot den öppna marken kan bibe-
hållas intakt. · 

r 
20. 
Utan bullerskyddsåtgärder blir fastigheter be
läg na utefter Barkvägen exponerade för 
vägtrafikbuller över gällande riktvärden. 
Vägen passerar genom bostadsnära ungskog. 
Åtgärd: Bullervall anläggs nära vägen till 
2,0-3,0 meters höjd för att minska expone
ringen för vägtrafikbuller. Ett bälte av befint
lig ungskog kan i södra delen sparas mot 
bebyggelsen. Ny vegetation etableras på 
vallen. 

21. 
Fastigheter belägna utefter Grenvägen får 
ökad störning av buller från vägtrafiken. 
Störningen överskrider riktvärdet. 
Åtgärd: Nuvarande bullervall höj s 1,5 me
ter, i norra delen 1,7 meter. Alternativt kan 
den förses med bullerplank. 
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