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SAMMANFATTNING

Denna MKB syftar till att beskriva de konsekvenser en utbyggnad av Gravaleden medförvad gäller miljö, hälsa och säkerhet. Förutom att analyseravagprolektets päverkan iolika
avseenden hararbetetinriktats päattminimera negativa miljökons"kr"n.äroch attföreslä
kvalitetshöjande m itjöätgärder.

Den planerade vägen ansluter i väster.till planerad trafikplats vid llanda och sträcker sigmot sydost mellan llanda industriomräde och vätmarken üio östra rorp iiliinrJiningen avHertsögaän. Sträckningen fortsätter därefter i smäskaligt och omväxlande jord- ochskogsbrukslandskap mot sydspetsen av.-Tuggeliteskogen ocn ändrar där riktning motnordost' Vid bostadsomrädet SoldattorpeURyttaren skeränsfutning tillbefintlig vag. Vidareösterut byggs befintlig väg om i vissa delat-bl a anläggs tre cirktilationsplatler.
Nybyggnadssträckan är ca 3 km läng och dimensionerad för g0 km/tim. Vägbanan är gmeter bred.

Projektets positiva effekter sammanhänger framföraltt med den trafikavlastning som skerpä llandavägen. Störningar i omgivande bebyggelse i form av bufier ocn 
"rg"sä, 

kommeratt minska samtidigt som trafiksäkerhet och bäriärförhällanden kommer att föbättras.
Vidare skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling ianslutning tilt llanda.
Vägens har i i olika avseenden utformats med hänsyn till miljövärden i omrädet. Bl aharvägens höjdläge iu9lerats nedät pä vissa strackoiför aü därigenom mildra negativakonsekvenserförfriluftstiv och landskapsbild. Vid llanda harnaturvärdshansyn meoförtatt
vägens sträckning flyttats in till industriomrädets gräns. Genom anpassning av täge för ochutformning av gängbroar över vägen kan tillgänltigheten till söderut ligga;de ;irövomrä-
den bibehällas samtidiqf som skadliga ingräpp'l ändskapsbitden kunnat undvikas elterbegränsas. Andrad sträckning av instutningsväg har i'ett falt inneburit att inträng ifornlämning ej behöve1ske.- Plantering av vegätation samt terrängmodellering medverkarpä vissa ställen till att äterskapa helhäten i ländskapsbilden.
Trots flera miljöanpassningsätgärder kvarstär ett antal negativa konsekvenser av projek-
tet.

9tt9l om invallninge-n kommer vägsträckningen att awika frän de etablerade gränser ilandskapet som utgörs av lövridäer, höjdpaiier och bäckraviner. I det smäskaliga ochomväxlande landskapet kommer vägen därtör att upplevas som dominerande.
Omrädets värde som närstrovomräde päverkas framföralltavbullerstörningarfrän trafiken
men ocksä av det f rämmande inslag vägen utgör i det relativt opäverkade näu rAnoskapet.
Vägen utgör vidare ett inträng i ett i övrigt relativt opäverkat och fornlämningsrikt
kulturlandskap och medför i ett fall borttagande av fornlähning.
Naturmiljön päverkas i negativt avseende främst genom inträng i värdefulla lövskogs-partier med stora aspar och stor andel döda träd.
Negativa konsekvenserlörboendemiljön uppkommerfrämstvid soldattorpeuRyttaren därökad trafik medför förhöjda bullerniväer i iniiiliggande bebyggelse.



INLEDNING

BAKGRUND

Ar 1984 upprättade Karlstads kommun "Utredningsplan avseende förbindelseväg Stock-
fallet - llanda, delen Skäre - llanda, Gravaleden". Planens syfte var att översiktligt studera
sträckning och utformning av ny förbifart söder om Skäre samhälle. Förbifart söder om
Skäre hade tidigare redovisats iOmrädesplan för Skäre samhälle 1979 och Omrädesplan
för Skäreberget 1983.

Utredningsplanen har därefter legat till grund för kommunens planering i omrädet. Bl a har
detaljplanerna för bostadsutbyggnad i Soldattorpet, Ryttaren m fl utformats för senare
utbyggnad av Gravaleden. I gällande översiktsplan, ÖP-90, och ipägäende revidering av
denna redovisas vägreseruat för leden.

Ett motiv för att bygga Gravaleden är att slutföra päbörjad utbyggnad av förbindelse mellan
väg 61l62vid llanda och väg 63 vid Stockfallet, f ramför allt för trafik mellan Karlstads östra
delar och Kil/Arvika samt Forshaga/norrut (figur 1). Ett annat motiv är att minska trafiken
pä llandavägen och därigenom förbättra trafikförhällandena och boendemiljön utmed
nuvarande genomfartsväg.

Figur 1 : Orientertngslcana

Ar 1993 aktualiserades projektet av länsstyrelsen, som anslog medel för utbyggnad i

planen för länstrafikanläggningar, LIA-planen 1 994-2003.
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INLEDNING

okade krav pä miljöhänsyn ivägplaneringen medförde dä att utredningsplanen frän 19g4
kompletterades med en miljÖkonsekvensbeskrivning, MKB 19g3. Remisshanteringen avdenna resulterade bl a i en trafikanalys baserad pään omfattande trafikräkning 1994.
Med utredningsplanen, miljökonsekvensbeskrivningen och trafikanalysen som grund
förordade länsstyrelsen 1996 att arbetsplan för pr-ojektet skulle ,ppratt".. Karlstads
kommun beslutade därefter i början av 1 997 upprätta ar'betsplan och uppdrog ät Vägverket
att utföra arbetet. Beslutet omfattade dock inte trafikplats llanda som tidilare gjorts tillföremäl för separat arbetsplan.

TIDIGARE UTREDNINGAR OCH
LOKALISERINGSTUDIER

Utredningsplanen 1984 redovisade tvä alternativa sträckningar för Gravaleden söder om
Skäre. En nordlig sträckning genom Tuggeliteomrädet (alt 1) och en sydlig, nägot tängre
sträckning som tangerade Tuggeliteomrädet (alt 2).

I Översiktsplan 1990 redovisade kommunen vägreservat i enlighet med översiktsplanens
södra sträckning (att 2),

MKB 1993 rekommenderade en smärre justering söderut av den södra sträckningen för
att därigenom minska päverkan pä natur-, kultuimiljö- och friluftslivsintressen i omrädet
(figur 2).
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Figur 2: Urdrag ur MKB 1993



INLEDNING

I pägäende översiktsplanearbete redovisas vägreservat för en sträckning i enlighet med

rekommendation i MKB.

I anslutning till MKB-studien utfördes en översiktlig analys tvä ytterligare, principiellt

annorlunda alternativ, dels det sk Noll-plusalternativet med förbättringsätgärder utmed

llandavägen, dels det sk Norr-om-Skärealternativet med ombyggnad av Skärevägen/

Hynboholmsvägen. Med hänsyn till bl a ekonomiska, trafiktekniska och boendemiljömässiga

faktorer bedömdes dessa dock vara orealistiska som alternativ till Gravaleden.

I anslutning tillarbetsplanen harytterligare tvä altemativ aktualiserats men avskrivits. Det

ena inneblr förlängning av Fruktvägen i nordvästra Skäre med anslutning till väg 62 vid
järnvägsbron. Alteinativet bedöms dock inte ha nämnvärd päverkan pä trafik pä llanda-

,agen. Oet andra alternativet är tunnel under Tuggeliteomrädet i samma sträckning som

utÄdningsptanens alternativ 1. Erforderlig marktäckning saknas dock i detta alternativ.

MKB.STUDIENS SYFTE OCH UPPLAGGNING

En miljökonselorensbeskrivning (MKB) är ett av flera beslutsunderlag i ett vägärende- Det

grundtäggande syftet är att beskriva den planerade vägens konsekvenserför miljö, hälsa

och säkerhet.

lnriktningen av en MKB varierar dock i vägplaneringens olika skeden. I utredningsplanen

för Graväeden lades stor vikt vid värdering av päverkan samt jämförelse av konselcvenser

melan de Wä studerade vägattemativen. I den nu aktuella arbetsplanen inriktas arbetet pä

att minimera negativa miljökonselcyenser och att föreslä kvalitetshöjande miljöätgärder.

MKB-rapporten har getts en relativt kortfattad huvudtext med tonvikt pä beskrivning av

konsekyenser och ätgärder. De mest väsentliga intresseomrädena - naturmiljö, land-

skapsbild, kulturmiljö, frituftsliv och boendemiljö (üafikbuller) - har getts mer uttömmande

beskrivning ibilagor.

MKB-arbetet är en del i en process, där miljöinriktade ätgärdsförslag värderas och arbetas

in efterhand som p§ektets detaljer utformas. I MKB-rapporten redovisas dessa ätgärder

separat under respektive sektorsintresse.

Föreslagen ätgärd, som av olika skäl inte arbetats in, redovisas i rapporten som möjlig

ätgärd. Äktualisering härav kan eventuellt ske i samband med upprättande av bygg-

handlingar eller senare under genomförandet.

GeografisktomfattarMKB-studien näromrädetkringvä9723pästräckan llandatrafikplats

- vagZZZ Färjestadsvägen där ny- eller ombyggnad är aktuell. Näromrädet varierar med

hänsyn till beiört intresse. lnom ramen för det sk noll-alternativet har även förhällandena

utmed llandavägen studerats.

NOLL-ALTERNATTVET

Konsekvenserna av den nya vägen bedöms i MKB-studien i förhällande till ett s k noll-

alternativ. Noll-alternativet innebär i det här fallet en värdering av miljöförhällandena i

berört omräde om nuvarande vägnät bibehälls och endast blir föremäl för normala

underhällsätgärder.

a
,'

a

J
I
I
I
,l

a.
I
a

a

a

I
a

a

I
I
t



D

D

D
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oMRADETS ALLMANNA KARAKTAN

Det berörda omrädet präglas i väster av ett vätmarksomräde med öppna vätmarker och
sumpskogar i den flacka terrängen kring Härtsögaän vid Östra Torp (figur 3).

Frän invallningen vid Kullen och österut till bebyggelsen vid SoldattorpeURyttaren övergär
karaktären i eü smäskaligt, omväxlande jord- och skogsbrukslandskap. Höjdpartiema är
klädda med löv- och barrskog. De öppna markerna utgörs av betad hagmark, vall och
äkermarkkring delvis lövkantade vattendrag. Delomrädetärettvärdefulltnärströvomräde.

Vid SoldattorpeURyttaren passeras ett relativt tätt bebyggt omräde med läg bostadsbebyg-
gelse och österdärom ett kommunikationssträk utmed Klarälven med järnvägen till Kil, väg
7 21 och överordnat gäng-/cykelsträk.

Öster om Klarälven kantas jorbruksmarken närmast älven av ett större skogbeklätt
höjdparti mot öster.

FÖRORDNANDEN OCH RESTRIKTIONER

Riksintressen

lnom omrädet förekommande riksintressen enligt naturresurslagen (NRL) utgörs av
intresseomräde för kommunikationer beträffande väg 61, väg 62 och iärnvägen Karlstad-
Kil samt intresseomräde för naturvärd omfattande Klarälven med strandzon (vandringsväg
för lax och öring)

Gällande planer

Omrädet omfattas av den för Karlstads kommun i november 1990 antagna kommun-
omfattande översiktsplanen (figur 3). I denna redovisas vägreservat för Gravaleden i

sträckning enligt utredningsplanens vägalternativ 2. Pä ömse sidor om reseruatet redovi-
sarplanen i huvudsak närströvomräde som avsedd markanvändning. Söderom Tuggelite
tangerar reseruatet det sk l2-omrädet söderut.Väster om väg 61 och väg 62 redovisas ett
omfattande intresseomräde för arbetsplatser.

Pägäende revidering av översiktsplanen följer i stort gällande plan (figur 3). Dock aü
reservat för Gravaleden följer alternativ 2a enligt förslag i utredningsplanens MKB. Väster
om väg 61 162 har intresseomrädet för arbetsplatser reducerats till ett omräde i storlek med
nuvarande llanda industriomräde. l2-skogen redovisas idag som närströvomräde.



OMRÄDESBESKRIVNING
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Omrädet berörs ej av fördjupning av översiktsplanen eller av omrädesbestämmelser.

Den av Gravaleden berörda bebyggelsen i llanda industriomräde och vid Soldattorpet
regleras av detaljplaner. Planen för industriomrädet är föremäl för viss omarbetning med
hänsyn till nya trafiHörutsättningar när llanda trafikplats och Gravaleden byggs. I detalj-
planerför bostadsbebyggelsen vid Soldattorpet/Ryttaren redovisas Gravaleden som gata
med plats för refuger och bullervallar.

Figur 3: Utdrag ur gällande översiktsplan 1990 tv och samrädshandlingför översiktsplan 1997 t h

Förordnanden mm

För Klarälven gäller strandskyddsförordnande enligt 15§ naturvärdslagen till 1OO meter
frän strandlinjen.

Utmed väg 61162 gäller förordnande enligt 47§ väglagen gällande byggnadsförbud inom
50 meter frän vägomrädet. Motsvarande avständ för väg 62 är 30 meter.

Fornlämningar som redovisas pä ekonomiska kartan är skyddade enligt lagen om
kulturminnen.

Tuggelite-Trangärdstorp har i kommunens naturvärdsprogram klassificerats som omräde
med högt naturvärde av lokalt intresse. I programmet är delar av här aktuellt omräde
upptaget som kärnomräde bl a avseende lövskogsstruktur och närströvomräden.

MILJÖVANOrcN

Landskapsbild

lnom det berörda omrädet är landskapsbilden särskilt värdefull mellan invallningen vid
Kullen och bebyggelsenvid SoldattorpeURyttaren (kartbilaga5a). Detsmäskaliga jord-och
skogsbrukslandskapet innehäller här ett flertal faktorer som innebär en positiv upplevelse
av landskapet, bl a siktsträk, karaktäristiska kännemärken och orienteringspunkter,
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ounÄoeseESKRtvNtNG

Smäskaligt jord- och skogsbrulcslandskap. Vdsterut mot llanda.

lövbryn,betes-, ängs- och hagmark samt rester av älderdomligt brukningssätt och synliga
forn- och bebyggelselämningar.

Landskapet har här en mänsklig skala. Smä öppna betesmarker avgränsade av vackra
lövbryn förekommer omväxlande med löv- och barrskogsklädda höjdpartier. Den öppna
marken är kuperad och flikig med äkerholmar och lövridäer längs bäckar och diken. En del
av de öppna markerna samt vissa mindre partier med hagmark betas av nötboskap.
Omrädets avskildhet och lättillgänglighet förstärker landskapsbildens positiva kvalit6er.

Landskapsvärdena i omrädet är främst av lokalt intresse.

Naturmiljö
Mellan väg 61/62och invallningen karaktäriseras naturtypen avettflacktvätmarkskomplex
(kartbilaga 5b). Öppna ytor utmed Härtsögaän övergär norrut mot allt tätare busk-
vegetation och vildvuxen lövskog med dominans av vide och björk, med inslag av asp och
gräal. I markskiktet förekommer bl a skogssäv, videört, älggräs, kräkklöver,vattenklöver,
kärrsilja, missne, pors och starr. Den hotkategoriserade arten bägsäv har observerats i

omrädet.

Naturtypen öster om invallningen utgörs av ett smäkuperat landskap med omväxlande
äkrar, betesmarker och skogsklädda bergsbetingade höjder med överuägande lövskog
eller lövdominerad blandskog. De flesta skogsbryn kantas av lövträd med bl a stora aspar
och de öppna markerna bestär av äker, vall och naturvärdsanpassad betesmark. Utmed
Skärenoret förekommer tuvtäteldominerade, tidvis översvämmade fuktängar med intres-
sant vegetation.

lnom ett relativt begränsat omräde representeras här ett flertal olika naturtyper. Floran är
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aöverlag trivial och innehällerfä ovanliga eller hotade arter men genom stor komplexitet har
omrädetgodaförutsättningarförettriktdjurliv.Vätmarksomrädet ivästerharrikförekomst
av insekter, vilka utgör föda för fäglar, groddjur, kräldjur m fl. Detta gynnar i sin tur andra
djurgrupper. Täta buskage ger säväl skydd som föda för rädjur och älg och i vattendragen
förekommer bäver. Hagar, betesmarker, strandängar och vätmarker ger omväxlande
jaktmarker av stor be§delse för rovfäglar, t ex tornfalk.

Varierande lövskog med inslag av död ved skapar goda levnadsbetingelser för ett flertal
fägelarter(sesärskild naturinventering ibilaga 1b.b).Av Naturvärdsverkets rödlistade arter
har bl a vitryggig hackspett, mindre hackspett, spillkräka, storspov, gulärla och tornfalk
observerats iomrädet.

Naturmiljövärdena är främst av lokalt intresse.

Kulturmiljö
Vägsträckningen berör ett av länets fornlämningstätaste omräden med förhistoriska
gravar och bebyggelselämningar. Sammantaget speglar omrädets kulturmiljöer ett sam-
band mellan naturmiljöns förutsättningar och jordbruksbebyggelsens förändringar frän
järnäldern och fram till modern tid.

Av omrädets fornlämningar ligger fyra sä nära vägen att erforderlig förundersökning
genomförts i syfte att klarlägga om osynliga fornlämningar berörs av vägomrädet (kart-
bilaga 5c).

Vid gravfält RAA 31 söder om invallningen och vid gravhögar/stensättning RAA 78 norr om
Lilla Vänsberg päträtfades inga lämningar inom vägomrädet. Ett flertal befinner sig dock
i vägomrädets omedelbara närhet.

Vätmarker vöster om invallningen
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Vid tvä gravhögar RAA 11 iTuggeliteomrädets sydspets noterades heller inga lämningar
inom vägomrädet.

Söder om befintlig husgrund, källarruin och rester efter trädgärd vid Hults gamla tomt RAA
41 konstaterades att ytterligare bebyggelselämningar frän gärden finns under nuvarande
markyta inom vägomrädet. Lämningarna utgörs av rester av husgrund, trolig avfallsgrop
samt ev syllstenar.

Kulturmiljövärdena i omrädet är främst av lokalt intresse.

Friluftsliv
Omrädets värden för rekreation och friluftsliv sammanhängerfrämst med avskildheten och
en relativt opäverkad, omväxlande och smäskalig landskapsbild samt med ett innehällsrikt
natur- och kulturlandskap. Terrängen har ett vittförgrenat nät av smävägar/stigar som gör
omrädet lättillgängligt (kartbilaga 5d). Vid bl a Tuggelite och SoldattorpeURyttaren finns
förbindelser med söder respektive öster ut liggande rekreationsomräden vid Bryngfjorden
och f d militära övningsomrädet l2-skogen.

Mellan invallningen och SoldattorpeVRyttaren nyttjas omrädet som närströvomräde f rämst
av boende i södra Skäre.

I Tuggelite ligger ettfritidscentrum med omfattande verksamhet med anknytning till iförsta
hand den mer näraliggande terrängen iTuggeliteskogen och elljusspären där men ocksä
till motions- och skidspär längre ät sydost. Här bedrivs skidsport, motion, naturstudier mm
i organiserade former. Omrädet och anläggningarna utnyttjas av föreningslivet, skolor,
daghem mm.

Omrädet päverkas i varierande grad av trafikbuller frän väg 61162. Beräkning visar pä att
detta buller i dagsläget uppgär till 44-45 dB(A) vid Hällbergs gamla tomt och tll41-42dB(A)
vid de centrala delarna av motionsspären (karta 5e). Resultat frän pägäende mätning av
bakgrundsbuller i omrädet kommer att tillfogas denna miljökonsekvensbeskrivning sä
snart de föreligger.

Kulturmiljö vid Hults gamla tomt
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Tuggeliteskogen utgör ett köntomräde för filufislivet

Boendemiljö

Den beräknade ljudnivän överstiger idag tillämpat riktvärde för utomhusmiljön (medel-
värde 55 dB(A)) vid ca 25-30 bostäder eller för ca 80-90 boende utefter llandavägen. För
dessa och därutöver för 30-35 bostäder eller ca 90-100 boende beräknas ljudniväerna
överstiga tillämpat riktvärde för inomhusmiljön (maxvärde 45 dB(A)).

När det gäller luftföroreningar beräknas nuvarande föroreningshalter för representativ
beräkningspunkt till: kolmonooxid 1,1 mg/ms, kvävedioxid 66 pg/m3, vilket är längt under
naturvärdsverkets riktvärden om 6,0 mg/m3 respektive 110 pg/m3.

Generellt gälleratt riskförvibrationsstörningar kan föreligga därsävälväg som bebyggelse
är belägna pä lermark och avständet mellan väg och byggnad är litet. Vid kv Ryttaren har
en särskild studie utförts. Risken för att överstiga gränsvärdet där människan störs bedöms
som liten.

Fränsett bostadsbebyggelsen samt en bensinstation och behov av bränsletransporter till
dessa förekommer inga verksamheter i Skäre samhälle som utgör mälpunkter för farligt
gods i omrädet. Risken för farligtgodsolycka bedöms som mycket liten men skulle den
ändä inträtfa är det främst bebyggelsen och verksamheterna i Skäre samt Klarälven som
utgör tänkbara skadeobjekt.
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MARKANVANDNING

Bebyggelse

llanda industriomräde berörs indirekt av Gravaleden genom ny anslutning till det överord-
nade vägnätet. Förändringar itrafikforingen studeras idetaljplan. Sydvästom nuvarande
verksamheterberörs även nägra bostadsfastigheter, varaven ärbe!ägen pä industrimark.

Tillfart till en fastighet vid Kullen kommer att beröras av den nya vägen.

Bostadsomrädena vid SoldattorpeURyttaren kommer att beröras av den nya vägen främst
genom ökad trafik genom omrädet men ocksä genom ändrade anslutningar och förändrat
gc-nät. I SoldattorpeURyttaren bor totalt drygt 7OO personer, varav ca 250 är barn upp till
och med 12 ärs älder. I delarna öster om Gravaleden bor 350 personer varav ca 1 1 O bam.

Bebyggelsen utmed llandavägen kommer att päverkas av Gravaleden främst genom
minskad trafik. Utmed vägen finns förutom industriomrädet även llandaskolan (högsta-
dium), Skäreskolan (läg-/mellanstadium), llanda idrottsplats, bollplaner, badplats, fritids-
gärd, §rka, gruppboende förpensionärer, servicebutik, bensinstation, affärscentrum samt
ett femtiotal bostäder.

Arbetsplanen beröringen planerad bebyggelse utöverkompletteringarsom kan kommatill
ständ inom llanda industriomräde.

Jord- och skogsbruk

De jordbruksarealer som berörs bestär till övervägande delen av betesmark och hagmark.
Enligt länsstyrelsens klassificering är huvuddelen av jordbruksmarken av klass ll.

För hagmarken vid Skärenoret finns särskilt kommunalt NOLA-avtal, vilket bidragit tillatt
ett kraftigt naturbete har uWecklats iomrädet. Projektet är naturvärdsinriktat och har haft
stor be§delse för fägellivet i omrädet.

Norrom Kullenfinnsen invallningsom ingäritorrläggningsföretagetförjordbruksmarkerna
västerdärom. Vid högtvattenständ i Klarälven förhindrar invallningen att äkrarna västerut
översvämmas.

Huvuddelen av skogsarealerna utgörs av naturlig löv- eller blandskog. lnom nägra mindre
omräden förekommer planterad granskog.

Ovrigt
I omrädet förekommer inga grund- eller ytvattentäkter av allmänt intresse.

Markägoförhällandena präglas av kommunen som dominerande markägare. Enskilda
markägare förekommer främst väster om invallningen samt öster om Klarälven.

11
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vAcsrnAcrNING
Arbetsplanen omfattar sträckan llanda -vä9727, Färjestadsvägen, med en total längd av
4,7 km.l väster ansluter vägen till planerad trafikplats llanda och följer därefter pä 1-2
meters bank tätt utmed llanda industriomräde fram till invallningen vid Kullen. Alternativa
möjligheter finns här för anslutning av industriomrädet. Ny tillfartsväg till Kullen ansluts vid
invallningen.

Vägbanken, ca 2 meter hö9, fortsätter öster om invallningen och Hertsögaän över öppen
betesmark nordost om Kullen och gär därefter i upp till 3 meters skärning genom ett
lövskogsparti och över öppen vall fram till bäcken norr om Lilla Vänsberg. Over äkern fram
till Tuggelite ligger vägen i marknivä och övergär därefter i skärning pä upp till 4 meter f ram
till sänkan vid bäcken öster om Hults gamla tomt. Efter som mest 2 meters bank över
bäcken skär vägen ner drygt 2 meter genom det öppna, sluttande fältet söder om
skidspäret. Norr om späret ligger vägen i marknivä och ansluter i ny cirkulationsplats till
befintlig väg vid Stamvägen/Pistvägen. Aven vid Granitvägen anläggs ny cirkulationsplats.

Vid nuvarande tillfartsramp till vä9721, Rätorps-/Skärevägen, byggs befintlig väg om sä
att Gravaleden blir genomgäende huvudriktning och tillfartsrampen ansluts till denna.
Planen omfattar även ombyggnad av en kortare sträcka öster om Klarälven i anslutning till
korsningen med väg 727, Färjestadsvägen, där nuvarande korsning byggs om till
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Figur 4: Vciglinje och bencimningar
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cirkulationsplats. Till denna ansluts även ca S00 meter nybyggd del av väg 720,
skivedsvägen, varvid nuvarande anslutning till väg 223 utgär.
Befintliga förbindelser mot ströv- och rekreationsomräden vid Bryngfjorden och 12-
omrädet bibehälls genom att broar anläggs för strövstig/motionssparuIä Tuggelite och
söder om SoldattorpeURyttaren samt genom att anslutningar i plan ahordnas foiän mindre
stig/brukningsväg där bäcken öster om Tuggelite korsasl
GC-nätet byggs ut pä en sträcka nordväst om befintlig väg förbi kv Soldattorpet mellan
befintlig gc-väg vid Granitvägen och ny gc-tunnel undär G-ravaleden där den ansluts till
nuvarande gc-nät mot Karlstad.

VACUTFORMNING

Utanför bebyggelse dimensioneras Gravaleden för en referenshastighet av 90 km/tim.
Genom SoldattorpeVRyttaren och österut till cirkulationsplatsen vid väg Z2t är motsva-
rande hastighet 50 km/tim.

Vägbanan ges en sammanlagd bredd av g meter. Utanför vägbanan fär vägen en mjuk
anslutning till omgivande terräng med flacka slänter enligt Vägverkets föresirifter, vilket
ger ett sidoomräde pä vardera vägsidan om ca 10 m. Beroende pä vägens höjdläge i
fö_rhällande till omgivande terräng varierar vägomrädet totalt melian ZO-qO meter. För
vägkroppens awattning anläggs separat dräneringssystem.

l- v;c,onN^ e,o^ +
vÄaonxÄpe )o-40 n

Figur 5: Typsektion
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Tlafik 1994
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Trafik är 2010. Fordon per
ärsmedeldygn utan resPektive med

Gravaleden utby9sd

TRAFIK

Enli gt Traf ikanalys Väg 7 23 Grav a-
leden (rev juni 1997) visar utförda
trafikräkningar att trafikflödet pä
llandavägen vid llandaskolan upp-
gick till 3900 f/d (fordon/ärsmedel-
dygn) varav genomfartstrafik 1 300
f/d, in/utgäende trafik 2000 och
intern trafik 600 f/d. Andelen tung
trafik var 5%,

Trafikanalysen redovisar ocksä
bedömningar över trafiken är 201 0
dels för ett noll-alternativ, dvs nu-
varande vägnät, och dels för eü
alternativt vägnät med G ravaleden
utbyggd. I noll-alternativet base-
ras beräkningarna pä trafikflöden
är 1994, trafikalstring pä grund av
samhällsbyggande 1 995-201 0
samt förväntad allmän trafikökning
under perioden om 15%.

Samhällsbyggandet avser den nya
flygplatsen vid Väldalen (1500 for-
don/dygn i 1994 ärstrafiknivä, var-
av 300 pä llandavägen), 2 livs-
medelshallar pä llandaomrädet
(1000 f/d varav 350 pä llanda-
vägen), nytt verksamhetsomräde
nordväst om llandakorset (3500 f/d
varav 800 pä pä Ilandavägen) samt
bostäder pä Stodenehagen (1 200
f/d varav 100f/d pä llandavägen).

e

a

a

T[afik 2010 utan Gravaleden

T[afik 2010 med Gravaleden
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115

Med dessa förutsättningar beräknas noll-alternativets trafik pä !landavägen till 6000-6500tldär2o1o'Beräkningaina inrymmerosäkerheter. sraäiäettroligen inteäktueiltattettnyttverksamhetsomräde som skutle belasta tlandaväge, r.."0 goo f/d byggs om inte Grava-leden kommer till ständ.

utbyggnad av Gravaleden innebär att trafik kommer att omfördelas frän EIg - väg 61162,frän llandavägen och iviss män frän skärevägen tiir oär'nva leden. Med iövrigt sammaförutsättningar som i nolt-alternativet beräkna-s ort*o"rningen till Gravaleden är 2010uppgä till totalt 5200-5600 f/d. omkring 3000 7o avslr omfördening av nuvarandegenomfartstrafik mellan främst östra och centrala t<artstao ocn riyForän"g", varav ca1300 f/d frän E18 - väg 61/62, 12oo il9lr?n lranoavagänlcn ca 500 yo tran öi<arevägen.800f/d respektive 100f/d avseromfördelning av nuval"nol in-/utfartstrafikoch intern trafiksom idag gär pä llandavägen och ca 1500 avser omtoroetning av nygenererad trafik somsammanhänger med samhällsbyggandet till är 2010.
Bedömningen av omfördelningseffekterna inrymmer osäkerhet främst vad gäller trafikenmellan omräden sö-derom El8 genom Karlstad och Kiuioishaga. skulle denna effekt heltutebliblir ovan beräknade trafitipä Gravaleden ca 600 fordon färre.
Det bör noteras att bedömningarna ovan och redovisade trafikmängder pä föregäendesida i stort sett är oberoende aü hur llanda industriomräoe ocn llandavägen ansluts till detöverordnade nätet. Den angivna siffran 2700 avser trafiken pä llandavägen vid llandasko-lan' vilken efter Gravaledenl utbyggnad bestär av intem iratik mellan skäre samhälle ochllanda industriomräde samt av ir/uttrafik mertan ."rnairäioch väg 61162.

ALTERNATTVSTUDIER AV VAGENS UTFORMNING
under framtagande! av arbetsptanen har atternativa lösningar studerats pä ett antalpartier' I det följande beskrivs och motiveras vald lösning viä de viktigaste av dessa partier.
Vid vätmarken utmed ltanda industriomräde har förutom vald väglinje även en sydligarelinje studerats' För att minimera päverkan pä naturmitjo ocn landskapsbild har den valdalinjen i plan lagts intill gränsen föi llanda industriomräoä samt pä en nivä som inte innebärurgrävning och risk för dränering. Fysiskt intrang-i-iätmarten och tortinorlng avgeohydrologiska förhällanden har i Jch yred dettq oegiansats och därmed ocksä risken förförändrade livsbetingelserfördjuroch växter. lntrangioJärkskog btirstörre idetta alternativ.
vid invallningen hartvä alternativa lägen föranslutning avenskild väg studerats. Genomden valda anslutningen vid befintlig ra-tt t an konfliker rn'ed kulturmifiöintressena undvikas.Alternativt räge berör fornrämninghAA 31 i form 

", 
gr"wari.

Försträckan mellan Kullen och soldattorpeuRyttaren har utöverden valda profilnivän enalternativ högre nivä studerats. Föratt hää n"ä päräir"n Jä orradets rekreationsvärdenligger vald nivä lägre än vad som motiveras ta. ,agiäi.isk synpunkt. En lägre niväbegränsar trafikbullrets utbredning. skärningarr" I nofJprrtiernä uiir 
"r"tt"rtio 

djuparehärvid, virket medför nägot bredaÄ inträng i-raroät ri"'üÄkog.o,räden.
För gängbron vid Tuggelite har en rak och en vinklad korsning studerats. Med den valdavinklade utformninge.n blirexponeringen motdetöppna landskapspartietsydostmindre änvid rak korsning. Vinktad korsning in-nebär do.k ffig;;;;.
Tvä lägen har studerats fÖr korsning med motionsspär söder om sotdattorpeuRyttaren.Det valda norra lägetinnebär att ingräppet i den lövridä so, 

"rpon"r"s 
mot det öppna fältetsöderut begränsas till vad .o, 

",toidras 
för vägen. rorsning i spärets nrrrräno" tag"skulle' pä grund av brobankens utbredning söderut, medföra yttertigare ingrepp i lövridän.
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MILJO

Landskapsbild

NoIl-alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen tillkommande päverkan av landskapsbilden kommer att

ske i omrädet utöver vad som hör till driftsätgärder ijord- och skogsbruk'

Konsekvenser

Vägen inverkar negativt pä hela landskapsavsnittet genom att splittra det som man i den

nuvarande landskapsbilden upplever som positivt och harmoniskt. Exempelvis bryts hela

landskapsrum vackert avgränsade med lövbryn sönder, hela, längs vattendragen sling-

rande, l'övskärmar skärs av en vägbank, naturligt sluttande öppna fält bryts och nya

gränser för rummen i landskapet tillskapas genom exempelvis nya vägbankar.

sträckan frän llanda trafikplats fram till i höjd med industriomrädets avslutning österut gär

inorradelen avdetrelativtilackavätmarksomrädet. Vägen kommerattliggapäen läg bank

över omgivande terräng och konsekvenserna för landskapsbilden bedöms som smä-

Samma jalleridenöstraäelenavvätmarksomrädet, mellanindustriomrädetochinvallningen

där vegetationen är högre och tätare.

Vid passagen av invallningen ligger vägen av tekniska skäl i nivä med vallen.

Efter att invallningen passerats korsar vägen över Skärenoret och vid passagen över de

öppna betesmarlierna fylls drygt tvä meter över befintlig mark. Pä södra sidan skärs ett

*inOr" omräde betesmärk arrfrän den nuvarande arealen. Detta omräde kommer, under

förutsättning att ingen intillboende vill arrendera marken, aü pä sikt växa igen.

Efter passagen av betesmarken skär vägen genom en skogklädd höjdrygg. Där väg-

omrädet tar i anspräk mark är skogen blandskog. Skärningen uppgär till maximalt 2'5

meter i östra delen av skogspartiet. Pä östra sidan av höjdryggen passerar vägen,

fortfarande iskäming, överettöppetäkeromräde, innan den korsaren liten bäck. Bäcken

är i detta avsnitt när-mast att likna vid ett smalt och djupt äkerdike, utan högre vegetation.

öster om den lilla bäcken följer vägen bäckens riktning och ligger iden södra kanten av

äkeromrädet somgränsartillmotionsspäret.Vägenliggerhärinivämedbefintligmarkoch
vegetationen utmäd bäckfäran bedöms kunna sparas utom i tre kortare avsnitt där

omgrävning mäste göras.

Efterden öppnamarken skärvägen genomden södradelen avden lövklädda höjdrygg där

eltjusspärei löper i stinga. HarlXaivagen genom en bergklack ochen skärning pä 0-4

mäteruppkommerpäensträckaavcal00meter. Skärningenärsomhögstjustdärvägen
pur""rät' den lilla skogsvägen och brynet och kommit ut pä den öppna marken.
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Gravaleden passerar efter att ha kommit ut pä den öppna marken över en svacka strax
söder om Hults gamla tomt där vägen kommer att ligga i nuvarande marknivä. Fortsatt
sträcka över det öppna fältet bort mot vegetationen i anslutning till bäcken ligger ocksä den
i skärning, ca 1 ,5-3,5 meter. Marken sluttar naturligt mot södeivarför skärningen blir störst
pä norrsidan. Ur landskapsbildssynpunkt är det en fördel att vägen ligger i skä-rning, dä den
inte i lika hög grad kommer att exponeras mot omgivningen, varken frän norr eller frän
söder.

Vägen fortsätter över öppen mark men övergär frän skärning till bank när vägen närmar
sig bäckfäran. I anslutning till bäckfäran försvinner en hel del befinilig vegetalion.
Den sista sträckan över öppen mark gär vägen i skärning öster om den vegetationsklädda
bäckfäran. Skärningen bidrartillatt minska exponeringen avvägen settfrän skogsomrädet
i öster. lnga ingrepp sker i vegetationen utmed bäcken.

Vägen försvinner därefter in genom skogsbrynet och ligger nära befintlig marknivä fram
till befintlig gata. Strax innanförskogsbrynet, korsar skidspäret Gravaleden. Den befinliga
stigen/späret kommer att höjas upp och en bro byggs över Gravaleden. Ut mot den öppna
marken kommer själva gängbron att exponeras ovanför vägen. Skogsbrynet och neiinttig
vegetation mellan bryn och stig kommer däremot att dölja den bank sombyggs upp för aü
ansluta gängstigen mot bron.

Pä huvuddelen av sträckan mellan invallningen och skidspäret medför vägen relativt stor
päverkan pä landskapsbilden genom att antingen splittra öppna landikapsrum eller
genom inträng i sammanhällna lövridäer.

Pä sträckan frän den nya gängbron fram till befintlig gata ligger vägen nästan i nivä med
befintlig mark. Mot bebyggelsen pä västra sidan (Barkvägän) kommer befintligt vegeta-
tionsbälte att sparas samt ny bullervall med planterad vegLtation att anläggasl

17
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bEF, VEGETATION, \UNDtKA, vdcon«h)e,ca zqv' btr, YE'ETTTION,HA»rcG

GKAVALEDEN , ,EK]-|0N zluo (rnrN aorn) o, 1 tP t7 z,oY

Tröbron för skidspäret. V\t mot nordost.

Genom bebyggelseomrädet vid Soldattorpet medför ombyggnaden inga omfattande
förändringar av den nuvarande gatan. Bullervallarna kommer att päverka utblicks-
möjligheterna för de mest närliggande bostadshusen.

Vid den nya tunneln för gäng- och cykelväg kommer en del ingrepp att göras liksom för
byggandet av den nya GC-vägsträckan och den nya väganslutningen norr om tunneln.
Dessa ingrepp bedöms inte medföra nägra större negativa miljöförändringar.

Pä norra sidan om Klarälven medför ombyggnaden av anslutning mellan vä972O och väg
723 atten ny vägsträcka pä ca 500 meter byggs väster om väg 723.Den nya vägsträckan
dras i kanten av ett skogsomräde av trivialtyp med inslag av sanka partier iden berörda
delen. Landskapsbilden päverkas inte dä det öppna landskapsrummet med sin nuvarande
avgränsning behälles intakt. Ombyggnaden medför att del av den befintliga vägbanan för
vä9720 kan rivas upp och äterställas till äkermark, vilket är en positiv förändring ur flera
synvinklar. Den nya cirkulationsplatsen medför i det aktuella läget ingen negativ päverkan
av landskapsbilden.

Atgärder inarbetade i arbetsplanen

. I den östra delen har vägen lagts intill industritomterna för att behälla vätmarksomrädet
sä helt som möjligt.

. Vid gärden Kullen planteras en vegetationsskärm nordost om vägen för att ge det öppna
landskapsrummet en mjuk avskärmning sett ifrän norr, där bl a bostadsomrädet Skäre-
berget ligger.

. Där vägen skär genom ett öppet landskapsrum sydväst om Tuggelite kompletteras
vägen med vall och vegetation eller enbart vegetation för att ge de nya landskapsrummen
en mjukare avgränsning än den som enbartvägen geroch föratt motverka bullerstörningar
i friluftsomrädet. Vallen utformas med mjuka former, släntkrön och släntfot utföres mjukt
avrundade. Bredd, höjd och släntlutningar varieras för att undvika stelt och onaturligt
utseende.

. Där vägen gär i skärning genom skogspartier har vägslänterna mot omgivande mark
gjorts sä branta som markförhällandena tilläter för att hälla nere bredden pä vägomrädet.

. lnträngen i vegetationen kring de vegetationsklädda bäckravinerna har gjorts sä smä
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som möjligt. Kortare omgrävningar görs i tre punkter, dels pä tvä platser i det öppna
omrädet väster om Tuggeliteskogen, dels i bäckravinen öster om Hults gamla tomt.
Aterptantering av tövträd kring bäckarna päskyndar uppkomsten av naturliga vegetations-
bärder.

. Vid inpassningen av de nya gängbroarna i landskapet har mälsättningen varit att söka
minska exponeringen av broar och bankar. Den södra gängbron läggs i linje med befintlig
skogsväg. Kompletteringsplantering av befintligt skogsbryn görs för att inte banken upp
mot bron pä södra sidan ska komma att synas. Den andra gängbron har passats in sä att
den befintliga vegetationsridän ut mot de öppna markerna sparas intakt och därmed döljs
även anslutningsbankema mot bron pä ömse sida.

. Väster om Hults gamla tornt passerar vägen över en svacka i terrängen. Svackan fylls
upp av vägbanken. Pä norra sidan bildas eü lägparti med goda förutsäüningar att tillskapa
en ny vätmarksbiotop med anslutande planterad vegetation.

. !dalsänkanösteromHultsgamlatomtanläggsnyavegetationspartierförattexponering
av vägbanken skall undvikas och för att ästadkomma en sammanhängande vegetations-
bärd utmed bäckfäran.

. Där ny bullervall anläggs vid kv Ryttaren kommer ett vegetationsbälte att finnas kvar
mellan vallen och fastighetsgränsen. Ny vegetation kommer aü planteras pä vallen.

Naturmiljö

NoIl-alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen tillkommande fysisk päverkan pä vegetationen, utöver
vad som sker i nuläget i form av bl a skogsawerkning och slätter, kommer att inträffa och
därmed inte heller nägra förändringar av förutsättningarna för djurlivet i omrädet.

Konsekvenser

Siffra inom parentes (1) hänvisar till position pä kartbilaga 5b.

Vegetation

Den största konsekvensen för vegetationen i hela omrädet är vägens fysiska inträng samt
den awerkning som kommer att ske i vissa omräden. 4 - 5 ha lövskog&landskog beräknas
försvinna i samband med vägbygget. Härav beräknas omkring en halv ha bestä av
storvuxna aspar.

Där vägen passerar genom skogspartier kommer den vegetation som stär närmast vägen
att utsättas för ökad vind och solexponering, vilket ofta innebär uttorkning eller vindfällning
av en del träd.

Arealen öppen mark kommer att minska. Effekterna pä floran bedöms dock som smä.

Strax sydost om fastigheten Jönsäsen (1) kommer ingen vegetation av större naturvärde
att beröras. Däremot har vegetationen betydelse för faunan i omrädet.
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Med den vägutformning som valts vid vätmarken i Östra Torp bedöms risken förförändring
av vätmarkens hydrologiska förhällanden vara liten, dvs förutsättningarna för vegetationen
i omrädet bibehälls.

Förutom att lövskogsbrynet bryts i omrädet mellan Östra torp och invallningen, vilket i sig
har ett värde för viltfaunan, berörs ingen värdefull flora.

Kulturbetesmarken (4) kommer att delas i tvä delar av vägen. Den södra delen av
betesmarken blir liten och svärätkomlig. Risk finns därför att den växer igen. lngen
vegetation av större naturvärde bedöms bli päverkad här.

I skogspartiet vid Kyrkberget (5) kommer en hel del träd, främst aspar att fällas. Dessa träd
samt ung lövskog med självgallring är av värde för hackspettar (se under fauna nedan).

Fältet vid position (6) kommer att delas itvä delar. Den norra biten kommer dä att bli mer
svärbrukad och risk finns därför att den växer igen och att äkermark därmed försvinner.

Nägra av de stora aspar som kantar skogspartiet vid position (9) kommer ocksä att
försvinna. Dessa har stor betydelse för hackspettar .

Vid position (11) kommer lövridän samt buskaget vid bäcken att till viss del försvinna.
Vägens närhet till lövridän är till stor nackdel för denna känsliga miljö, som är av stor
betydelse för djurlivet, t ex som smä refugier och korridorer.

De asparsom förekommer utmed skogsbrynet intillskidspäret (12) kommerinte att beröras
med den nya vägdragningen. Fällning av en del granskog i detta skogsomräde är
nödvändig och i samband med detta kommer en del av nuvarande markflora, främst
skogsfräken och grönpyrola, att fä förändrad livsmiljö och minska i utbredning. De
ändringar av markens hydrologiska förhällanden som uppstär vid vägdragningen kommer
sannolikt ocksä att päverka vegetationen, troligen med uttorkning som följd. Andra arter
kommer därför sä smäningom att breda ut sig i detta omräde.

bEF tovlK)(, vÄ(:,ol"lß,ADE . CA 35 A aEF LavSKoo

6RAVALtDtN §EKrloN t/st:O (rnlru valrrn)

Inträng i lövskog vid Lilla Vcinsberg. lJt mot nordvcist.

Fauna

Vägen istortkan skapa en barriäreffektfördjurlivet, dvs djuren färsvärtattspridasig mellan
omräden pä ömse sidor om vägen, vilket kan leda till separation och isolation av
populationer.
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Risken för viltolyckor, främst med rädjur, kommer att vara stor dä mänga viltsträk korsas
av den nya vägen.

Vägsträckningen gär i utkanten av den zonerade vätmarken intill llanda industriomräde.
Konsekvenser för djurlivet, t ex i form av barriäreffekter för grod- och kräldjur eller pga
förändrade hydrologiska förhällanden, bedöms bli ringa.

Pä ett par ställen (5 och 9) kommer vägen att gä igenom skogspartier med stora inslag av
lövträd. Fällning av stora aspar och borttagande av död ved i dessa omräden kommer
sannolikt att päverka livsvillkoren för bl a vitryggig hackspett, mindre hackspett och
spillkräka (se särskild naturinventering ibilaga 1b.b).

De 4 - 5 ha lövskog som beräknas tas bort isamband med vägbygget, se floraavsnittet,
utgör 8-10 procent av ett medelstort näringsrevir för vitryggig hackspett i Värmland och
omkring 4 procent av storleken pä nödvändigt näringsrevir.

Den vitryggiga hackspetten är en lägflygande art och söker ofta föda i marknivä vilket
innebär att kollisionsrisken mellan denna och motorfordon pä vägen är stor.

Vattendrag

Öster om invallningen kommer Härtsögaän att korsas vid en meanderslinga. Ans lopp
rätas därvid ut sä att meanderslingan försvinner. Ans status bedöms som relätivt närings-
rik, vilket även den akvatiska floran indikerar, t ex förekommer vattenblink och jättegröe.
För varje vattendrag av detta slag är det ur övergödningsynpunkt angeläget att dess väg
genom landskapetärsälängsom möjligtinnanden närdenslutliga recipienten. En mindre
förkortning av vattendragets Iängd kan här ha en viss betydelse eftersom än har ett
längsamtflöde. Meandrarförekommerendast ivätmarkens östra del samt inom Skärenoret.
! övrigt har Härtsögaän grävda och raka lopp, vilket är negativt för den alcvatiska miljön.

Den planeradevägenskonselorenserföreventuellfiskvandring iSkärenoretoch Härtsögaän
blir minimal eftersom vandringen redan nu stoppas vid invallningen.
'ga"f"n norr om Lilla Vänsberg (14) korsas mitt i det öppna tandskapet i en vegetation som
fär anses som trivial. Bäckens fära kommer att grävas om längs en sträcka av ca 70 meter
för att underlätta kulvertering. Kulverteringen bedöms inte fä nägra större konsekvenser
för bäcken med dess fauna och flora inom detta omräde.

Den lätt meandrade bäcken (8) mäste av geotekniska skäl grävas om pä en sträcka av 30
- 50 meter sä att den ej ligger för nära vägomrädet.

Vid position (1 1 ) kommer ungefär 60 meter av bäcken att skäras av varvid en ny fära mäste
grävas. Detta bedöms inte päverka bäckens status.

Dagvatten

En väg av aktuell storlek medför alltid utsläpp i form av näringsämnen, tungmetaller,
organiska föreningar/petroleumprodukter mm. Känsliga vattendrag kan päverkas av
föroreningar och gödande ämnen genom vägdagvatten och olyckor med farligt gods. De
känsligaste ställena i deüa omräde är de olika smä vattendragen som bt a fungerar som
vattenkälla för boskap. Genom en dagvattenhantering kan man erhälla en fördrojande
effekt pä vägdagvattnets avrinning och en rening innan det när känsliga recipienter.
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Atgärder inarbetade i arbetsplanen

Vegetation

' Vid Östra torp förläggs vägen i direkt anslutning till Ilanda industriomräde för att spara
sä stor del av vätmarken som möjligt intakt. Vätmarkens hydrologiska förhällanden
bedöms dä inte päverkas nämnvärt. En delav björkskog inom vägomrädet kommer dock
att försvinna.

' Pä betesmarken (a) och pä äkern (7) planteras en vegetationsbärd längs norra sidan av
vägen lör att fä en bättre anpassning till landskapet men ocksä som visuellt skydd.

' Nya lövträd, förslagsvis asp, planteras vid sidan av vägen där vägen korsar Tuggelite-
omrädet (9). Dessa nyplanteringar ökar naturvärdet, bl a för att de kommer att fungera som
refugier och konidorer ät viltfaunan.

' De lövträd vid position (11) som tas bort i samband med omgrävning av bäcken ersättes
genom plantering av nya lövträd.

. Nya lövträd planteras pä bullervallen mot Soldattorpet (19).

Fauna

' Vägen dras norr om vätmarken i Östra torp, direkt intill llanda industriomräde. Större
delen av vätmarken förölir dä intakt och vägens barriäretfekt och begränsas.

' Genom att plantera nya lövträd, t ex asp (se avsnittet om flora), kompenseras till viss del
borttagandet av äldre skog, vilket pä !ängre sikt är av värde för faunan.

Vattendrag

' En ny damm kommer att anläggas strax öster om Tuggelite , se kartbilaga 5f, bl a för att
ge en rikare naturmiljö. Denna bör byggas i en storlek att bäde flora och fauna skall kunna
leva i denna, t ex groddjur. Utformningen kommer att studeras i detalj i bygghandlings-
skedet.

Möjliga ätgärder

Vegetation

' Genom att lägga avbaningsmassor pä vägslänterna gynnas den naturliga floran.

' Den södra delen av den av vägen uppdelade betesmarken (4) planteras med asp, björk
och/eller al.

Fauna

' För att gynna fägelfaunan kan asptillväxt gynnas genom att ta bort alternativt ringbarka
granar.

' För att undvika väjningsolyckor orsakade av rädjur skulle viltstängsel kunna sättas upp.
Ett sädant kan dock medföra negativa effekter dels för friluftsiivet genom minskad
tillgänglighet i omrädet och dels för landskapsbilden. Hastighetsbegränining tilt 70 km/t
kan minska riskerna.

' För att s§dda fägellivet bör skogsawerkning inte tillätas under häckningsperioden.
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Vattendrag

. Omgrävning av bäcken vid (8) kan utformas sä att bäckens sträcka ejförkortas samt sä
att meandring bibehälls.

Dagvatten

. Vägdagvattnetkommerattomhändertas genom en vegetativ metod med gräsbeklädda
diken och längsamt sluttande dikeskanter. Gräset släs regelbundet och transporteras till
speciell förbränning.

. Det vatten som genom ovanstäende tvä metoder uppsamlats släpps ut ivattendragen
vid sex olika punkter varav ett av ytdagvattenutsläppen sker i nya dammen strax öster om
Tuggelite.

Kulturmiljö

Noll-alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen tillkommande päverkan kommer att ske pä omrädets
kulturmiljövärden utöver vad som hör till normala driftsätgärder för jord- och skogsbruk i
omrädet samt eventuell mindre slitage pä fornlämningar frän friluftslivet i omrädet.

Konsekvenser

Väg_projektet medför inträng i bebyggelselämningar under marlqytan vid Hults gamla tomt
RAA 41. Förutom direkt fysiskt inträng med borttagande av del av lämningen, päverkas
även närmiljön kring fornlämningen.

lnträng inärmiljöskerocksävid gravfält RAA31 söderom invallningen samtvid gravhögar/
stensättning RAA 78 norr om Lilla Vänsberg och iTuggeliteomrädet RAA 11. Eftersom
dessa lämningar Iigger utanför vägomrädet erfordras inte fortsatta arkeologiska undersök-
ningar. Risk för päverkan i samband med anläggningsarbetena kan dock inte uteslutas.
Vägens inträng och trafikens störningar i dessa närmiljöer innebär i viss män ocksä ett
äsidosättande av respekten för gravplatsen som sädan. Det är inte klarlagt i vilken
utsträckning utsläpp frän trafiken päverkar kulturlämningar i mark.

Förutom inträng ienskilda lämningarellerderas närmiljö medförvägföretaget inkäng iett
större fornlämningsrikt kulturlandskap. Den historiska helheten emellan forn!ämningarna
och deras samspel med det omgivande smäskaliga odlingslandskapet kommer därige-
nom att brytas och den visuella upplevelsen av kulturmiljön samt förstäelsen av tidigare
levnadssätt i omrädet att försväras.

Atgärder inarbetade i arbetsplanen

. lnvid RnA +t päträffade tämningar inom vägomrädet kommer att arkeologiskt undersö-
kas och tas bort. Tlllständ enligt 2kap KMLerfordras.

. Vid RAA11, RAA 31 och RAA 78 kommer en fortsatt diskussion med antikvarisk
myndighet attförasomev anpassning avdetfortsattaarbetetmedhänsyntilllämningarna
och dess närmiljö, t ex iform av avstängning med stolpar, arbetsanvisningar mm.
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Möjlig ätgärd

' I anslutning till uppställningsplatserna vid Tuggelite anordnas information om omrädets
natur- och kulturvärden.

Friluftsliv

Noll-alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen tillkommande päverkan av värdena för friluftslivet
kommer att ske i omrädet utöver vad som hör till normala driftsätgärder för jord- och
skogsbruk i omrädet. Den ökade tillgänglighet till strövomräden söderut som ny väg och
rastfickor skulle innebära uteblir.

Konsekvenser

Vägen päverkar friluftslivets intressen pä ett direkt sätt genom aü värdefull mark för
friluftsliv och rekreation tas ianspräk. Dessutom berörs näromrädet kring vägen av buller-
och visuella störningar och genom barriäreffekter begränsar vägen i viss män möjlighe-
terna till fria rörelser i omrädet. lndirekt päverkas friluftslivets intressen genom den
inverkan vägen har pä landskapsbild och natur- och kulturmiljö.

Vägutbyggnaden medför ianspräktagande av värdefull mark för strövning och utflykter
mellan invallningen och Soldattorpets bostadsbebyggelse. Vid Tuggeliteskogen tangeras
mark av särskild betydelse för friluftslivet, sk kärnomräde. I övrigt berörs sk influensom-
räde.
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Med hänsyn till l2-omrädets storlek bedö.ms ianspräktagandet av mark vara av underord-
lä?,:"#*ii:,i11'#?IiJgJ;,1"j;;;iAlltl#iöÄi'ä"0"omrädetinn"oa,enränlt
Bullerstörningar frän-trafiken pä Gravaleden av betydelse för friluftslivet uppstär inom ettomräde pä upp till 150 - 350 meter pä ömses.idor o, ,ag"n. lno, detta omräde överskridstillämpat riktvärde för bullerstÖrning, +soa1n;, i ,"ii"ränä grad. visuella störningar av viktför friluftslivet uppkommer fraimstT öppna partier vid Kulrä, Lilla Vänsberg samt me,anTuggeliteskogen och Soldattorpet.

Barriäreffekter för det fria strövandet i skgg och mark uppstär främst för boende i skäre,för vilka mÖjligheterna att ta sig till omräd'et sooei om-rl,ig"n försväras i viss grad. pämotsvarande sätt försämras tillgängligheten titi;Ä;;; norr om vägen för söderifränkommande strövare. Med hänsin tiilait vägen är endast g meter bred och utformad medflacka slänter btir barriäretfekten kanske främst av visuelt, psykologisk karaktär.
Öster och söder om Tuggeliteskogen finns strövstigar, motionsspär och skidspär som lederöster- och söderut' vägen korsär dessa förbindälser. Ütrn ätgärder skulie därigenommöjligheterna till nord-sydgäende röretr"r i oräoJ, uiäsöder om motionsspäret vid

Jä,t"t",,;t 
och vid skid-/motionsspäret.öd", o, s"rääü"rp"t mot Bryngfjorden, örsämras

OEF. ALAND,KO' 

'ÄMI 
I,'ATUßUK I

ILANTEAIN' 
I

VAG)yIR/rDE .cA 1i t^
', iff,f:#i,iy" lHr ry41u6''^

GRAVALIDIN , sEKnoN z/4m ( rMrl ösnn) 9tlF4on

Gängbro övervcigen söder omfrgg"ti;. WG,

Atgä"der inarbetade i arbetsplanen

' För att bibehälla tillgängligheten till ströv- och motionsomräden söder och öster om denplanerade vägen byggs broär för befiniliga strovstigäi/räiion.rpar över vägen dets söderom Tuggeliteskogen, dels vid motionssfiäret södei o, säio"ttärp"t. ö.tJ;; Tuggetiteansluts befinilig mindre strövstig/arbetsväg tiil vägen i prankorsning.

' Genom Gravaledens utbyggnad Ökartillgängligheten tillströv- och rekreationsomrädenasöder om Tuggelite för bihuina. För att tittgäoäse b;;;;;, biluppstälning antäggs tväuppställningspratser utmed vägen sydväst äm ruggerit".ttg"n.
' I syfte att begränsa bullerutbredningen. h3l viisens höjdnivä justerats nedät inom densträcka som berör omräde av intressä för friluftiiv"i. oärig"nom ligger större delen avdenna sträcka i skärning.med naturligt bullers§do syovÄiom Tuggeliteskogen antäggsen bullervallför att ytterligare begräisa outtersprioniiö-Ä"r, mot skogsomrädet.
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. För att minska vägföretagets visuella päverkan pä len för friluftslivet värdefulla land-

skapsbilden Xorr"inyareö"t"tionsridäer, som döliervägen och avgränsar nya landskaps-

rum, att planteras nori o. üag"n vid Kullen, norr om vägen vid Lilla Vänsberg samt öster

om Tuggelite därrag.n kot.a"r en mindre bäck. DärTuggeliteomrädettangeras planteras

ny vegetation som 
"döljer banken -för 

den nya träbron. Motions-/skidspäret söder om

Soldattorpet flyttas nägot norrut sä att ingrepp pga bankar för träbron undvikes i den

vegetationsridä som vetter söderut mot l2-omrädet'

nÄlsa. ocH sArnnHET

Buller

Noll-alternativet

I noll-alternativet, dvs med nuvarande trafikföring, beräknas är 2010 ca 30 bostadshus

utefter llandavägen 
"*pon"trs 

för ljudniväer övei tillämpat riktvärde utomhus' Av dessa

utsätts dessutom 121ör ljudniväer 6ver riktvärdet för inomhusmiljö'

Motsvarande antal hus med ljudniväer över utomhusriktvärdet beräknas för bebyggelse

utmed Rätorpsvägen mellan'Borgmästarbron och Skärebron samt för bebyggelse kring

skärevägen mellan skärebron o"h Grara §rka uppgä till 101 respektive 47 hus'

I w Wra l-rr mer 
l

I .A I5h 
'ß,EDD I

GRAVALEDEN, SEKrloN r/zao (ruN oxr)

Bultervall med vegetation vid Ryttaren' W mot öster
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D Konsekvenser

D Vid utbyggnad av Gravaleden utan bullerskydd beräknas trafikbullret för bebyggelsen vid
SoldattorpeURyttaren öka med 7-25 dB(A) till är 2010 och överstiga riktvärdet utomhus vid

| 15 bostadshus. I samtliga fall kan erforderlig bullerreducering erhällas genom anläggande
av bullerskydd.

D Vid Östra Torp sydväst om verksamheterna pä llanda beräknas 3 bostadsfastigheter

I erhälla ljudniväer frän trafiken pä Gravaleden och väg 61162 överstigande riktvärdet- utomhus. Bullerstörningen kan här reduceras till godtagbar nivä genom bullers§dd vid tvä
t av fastigheterna. Den tredje ligger sä nära vägen att inlösen blir aktuell.

a t För boende utmed llandavägen förbättras bullersituationen av Gravaledens utbyggnad bl
- rt7 a sä, att 12 av 30 bostäder med bullerniväer över utomhusriktvärdet i noll-alternativet är

D 2010 beräknas fä godtagbara bullervärden. Minskningen mätt i dB(A) rör sig för samtliga- hus mellan 3-4 dB(A) och ligger säledes pä gränsen till vad som kan uppfattas av det

: I ffiffi',i,],,T,I:'Jä?§:Effr;:ils*:,",x.:il:ÄT* ää, Ii,rJ,ä*",'i#ääxä
, ringar av bullernivän.

Anläggandet av cirkulationsplats och i samband därmed ny vägsträckning tör väg 720
, SkivJdsvägen medför minskad störning frän vägtrafiken föifastigheterna Almar 1:4 och

, 1:10.

t?
ot

Anslutning mot befintlig väg vid Soldattorpet/Ryttaren.
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Atgerde" inarbetade i arbetsplanen

Här redovisade bullerreducerande ätgärder innebär att riktvärdesniväerna uppnäs för
säväl medelvärdet utomhus som maximalnivän inomhus.

. Vid fastigheten Östra Torp 1:96 uppförs bullerplank dels i anslutning till vägdike mot
Gravaleden, dels ianslutning tillfastighetsgräns mot llandavägen. Planken uppförs tillen
höjd av ca 1,5 respektive ca 1,7 meter.

. Ny bullervall uppförs mellan bebyggelsen pä Barkvägen och Gravaleden. Vallen uppförs
vidvägdiketillen höjdavca3,0meterpästörredelen avsträckanoch ca2,0 meternärmast
gängbron isöderaltemativt att befintlig vallförses med bullerplanktillmotsvarande nivä.
Atgärden erfordrar ändring av detaljplan.

. Nuvarande bullervall mellan bebyggelsen pä Grenvägen och Gravaleden höjs ca 1,5
meter pä huvuddelen av sträckan och ca 1,7 meter i den norra delen.

(. Fastigheten Östra Torp 1:30 föresläs bli föremäl för inlösen.)

Möjliga ätgärder
. För fastigheterna Grenvägen 2-4 ochÖstra Torp 1 :96 kan bullerniväerna inomhus sänkas
genom fasadätgärder om fönsterkvalit6n idag är av lägre standard.

. För att sänka bullernivän för bostadshuset pä Östra Torp 1:66 finns möjlighet att uppföra
en 100 meter läng bullervall till en höjd av ca 1,5 meter över vägbanemitt.

. För att ytterligare sänka bullerniväerna för bebyggelsen vid SoldattorpeURyttaren finns
möjlighetattutöka nuvarande ochföreslagna bullers§dd elleratttillskapanya. Atgärderna
innebär att de regionala miljömälsom ställs av länsstyrelsen iVärmland kan uppfyllas.

Luftföroreningar

Vid jämförelse med noll-alternativet beräknas utbyggnad av Gravaleden totalt sett inne-
bära en marginell ökning av avgasemissioner. Utsläppsmängden bedöms dock inte
päverka naturmiljön i nämnvärd grad.

Avgashalterna minskar nägot utmed llandavägen och ökar utmed Gravaleden. Halterna
underskrider dock med god marginal gällande riktvärden och bedöms inte nägonstans
päverka de boendes hälsa.

Vibrationer

I särskild vibrationsutredning (1997-05-26) har risken för störningar frän trafiken i form av
vibrationerstuderats vid kv Ryttaren. Utredningen visaratt risken attöverstiga gränsvärdet
där människan störs är liten. Risken ökar givetvis nägot med utbyggd Gravaled men
bedöms ändä vara liten.

Skulle ändä vibrationsproblem uppstä kan de ätgärdas med kalkpelare under eller vid
sidan av vägen.
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KON SE KVEN S E R OCH ÄTG ÄR D ER

Farligt gods

Rtsk föI farligtgodsotycka bedöms som mycket liten i bäde noll-alternativet och medutbyggd Gravaled. Aven om den är marginelik"n rir[toiory.ka som sammanhänn"r r"obränsletransporter tilt !,ebyggelsen och bensinstationen i sämhatbt inte uteslutas. Den dämest sannolika skadeföljden är brandskador där brandfarlig vätska kommer fri och spridstill bebyggelse och anläggningar.

Med hänsyn till attJÖ.rbud mot tung genomfartstrafik gäller för llandavägen och till attbullervallama vid soldattorpeunyuää1 bildar sryooänoe barriäremoi o"oyggetsenbedömsskaderiskenvaraförsumbarbäde inou-atteinatireiiÄä;ä.;;Lääl rtrrvggo.

HUSHALLNING MED NATT]RRESURSER

Jordbruk

Konsekvenser

Utbyggnad av Gravaleden päverkar jordbruk iomrädet dels genom inträng pä jordbruks-
mark, dels genom uppsplittring av sammanhältna ururningsarealer.
vid Kullen kommer ca 0,8 ha betesmark aü avskiljas frän huvudareaten och lika mycket atttas i anspräk av vägen. Risk finns för spontan igenväxning av den avskilda marken.
Nordost om Lilla vänsberg tas ca 0,6 ha äkermark i anspräk av vägen och ett lika stortmarkomräde med risk för.spontan igenväxning avskiljs nor o, vägen. Ett ca 0,7 ha stortäkeromräde söder om vägen kan äv Hggas samman med intilliggande mark.
Vid Tuggelite korsas brukningsväg.

ÖsteromTuggelite tas ca 2,0 ha äkermark ianspr.äkförvägen och en brukningsväg korsas.Huvuddelen av avskilda areater bedöms xunnä Hggas r"är"n med intilliggande marker.
Öster om Klarälven tas del av befintlig väg bort pä avsnittet över äkermarken.

Atgärder inarbetade i arbetsplanen

'vid Kullen flyttas befintligt stängsel tilt norr om vägen. sammanläggningsmöjligheter
undersöks.

' Vid Tuggelite anläggs nya anslutningar för brukningsväg ca 70 meter väster omnuvarande korsning.

' Öster om Tuggetite anläggs nya anslutningar för brukningsväg i stort sett i samma lägesom den befintliga. Möjligheter till sammanläggning 
"r"rlr.iro" 

areater undersöks.
'Öster om Ktarätven räggs äkermarken pä ömse sidor om nuvarande väg samman.
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Skogsbruk

skogsbruksintressena i omrädet päverkas endast margineilt och dä framförallt genom

i"tra.g i lövskogskogsomraoen. Med tanke pä att tillgängligheten inom omrädet säker-

ställs med nya anstuiringar för brukningsvägar föresläs inga särskilda ytterligare ätgärder

för skogsbruket.

KONSEKVENSER OCH ÄTAÄNOCA

Grundvatten mm

Grundvattentäkt av allmänt intresse berörs ej av arbetsplanen'

Amnen/material

Täkter/fyndigheter av allmänt intresse är ej kända inom omrädet.

Masshantering

Ett vägprojekt innebär omfattande omflyttning av massor. En mälsättning beträffande

piätiffi"i""'har varii utt natt" denna tag tOr ätt undvika höga bankar samt begränsa

bullerspridning.

I höjdpartierna kommer bergschakt att omfatta ca 10 600 ms berg' Dessa bergmassor

kommer att användas i vägklkroppen. Därutöver erfordras 5 400 m3 frän sidotag'

Jordschakt omfattar ca57 500 m3. Omkring 40 0oo m3 ätgär för bankfyllnad, bullervallar

och terrängmooerrering. Aterstäende ca t s öoo ms transporteras till sidotipp efter samräde

med länsstYrelse och kommun.

Smäskaligt i ord- och sko gsbrukslandskap
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KONSEKVENSER OCH ÄTGÄR DER

OVRIGT

Noll-alternativet

om utbyggnad av Gravaleden ej kommer till ständ försämras sannolikt möjligheterna för
planerad utbyggnad avverksamheter inom llanda industriomräde liksom tOr uüyggnad avplanerat verksamhetsomräde väster om väg 62. Anledning till detta skulle framiörallt vara
önskemäl att hälta nere üafikalstring pä llandavägen forätt därigenom begränsa trafik-
störningar och barriäreffekter utmed vägen men ocksa siärigneter"na att höja
vägenstrafikmässiga kapacitet och standard.

Kommunens planering för omrädena kring llandakorset fär sannolikt arbetas om för att
passa en utveckling enligt noll-alternativet.

Konsekvenser

utbyggnadavGravaleden medförjämförtmed nulägetutökade möjligheterförverksamhets-
etablering ianslutning till llandakorsetframförallt gLnom attförbindelserna österutförbätt-
ras. Trafikföringen för llanda industriomräde kommer emellertid att behöva förändras, bl a
sä att omrädet ansluts direkt till Gravaleden.

Ötao trafik pä Gravaleden medför ökad barriäreffekt vid soldattorpeuRyttaren. Effekten
här bedöms dock mer än välvägas upp av minskade barriäreffekter utm-ed llandavägen,
där trafiken minskar.

Utbyggnad av Gravaleden följer kommunens planering och föranleder därför inte nägon
förändring i detta avseende utöver tidigare nämnd planändring för industriomrädet och för
bullervall vid kv Ryttaren.

Atgärder inarbetade i arbetsplanen

'Vägomrädet för Gravaleden inrymmer möjligheter för anslutning av llanda industriom-
räde ituä olika lägen.

BYGGTIDEN

Förutsättningar

Byggstart för vägbyggnadsprojektet beräknas, om efforderliga medel ställs till förfogande,
att kunna ske tidigast under 1998. Byggnadstiden beräknas till ca 1 är och utföres i en
etapp.

VägomräCet utgörs av samtliga nya vägdelar samt anläggningar som G6-tunnel, gäng-
broar och bullervallar.

omräden med tillfällig nyttjanderättför jord- och materialupplag och uppstältning av bodar
och maskiner mm kommer att krävas vid sidan av vagomräoei 1se tärtor .Koniekvenser
och ätgärder"). lnga större omräden kommer dock att behövas. I huvudsak kommer
nödvändiga ytor att finnas inom vägomrädet.
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KaNIEKVEN sER ocH ÄreÄaoea

Konsekvenser

Utöver de inträng som själva väganläggningen ästadkommer kan verksamheter under

byggtiden allmänt innebära störningar pä värdefulla naturpartier och närmiljön till forn-

tariäingar. Det kan vara mekanisk päverkan pä mark och vegetation eller päverkan pä

vattendrag genom t ex föroreningar. Tillfälliga jord- och materialupplag medför mark-

inträng pa loiOnrufsmark. Omräden där särskilt stor risk finns för päverkan i samband med

OyggskäOät är bl a fornminnesmiljöer vid invallningen, nordost om Lilla Vänsberg, vid

Vcirdefullt aspbeständ

32



UPPFÖLJNING

I
D

t
a
f

Genom uppföljningsinsatserföreoch underbyggtiden, samtentid efterdetattvägen tagitsi drift kan man kontrollera och säkerställa att den beslutade miljöanpr."nlng"n 
",vägprojektet uppnäs och bibehälles.

la FORE OCH BFTER BYGGTIDEN

Dokumentation före vägbygget kan vara motiverad för att fä ett referensmaterial. Efter
byggtiden kan det bli aktuellt att följa upp om vidtagna ätgärder fätt avsedd verkan efter det
att vägen byggts.

I följande sammanställning redovisas de viktigaste uppföljningsätgärderna:

' Där enskilda vattentäkter riskerar att päverkas genom föroreningar eller
grundvattensänkningar föresläs generellt besiktning innan byggstart. En uppföljande
kontroll av dessa brunnar görs efter att vägen tagits i drift. Utifrän dessa studier bedöms
sedan behovet av eventuella ätgärder.

' Omräden som mäste s§ddas under byggtiden, exempelvis närliggande forn-
lämningar eller värdefull vegetation, kräver information till byggnadsarbälarna under
byggskedet samt uppföljning under den tid vägen byggs.

' Föreslagna biotop- och landskapsvärdande ätärder bör följas upp med
skötselinsatser. Det gäller bl a planteringar och dess utveckling samt även hävd av
uppkomna res§1tor i anslutning till trafikanläggningarna.

' Det mäste klarläggas vem som har ansvar för skötseln av tillkommande planteringar
pä bullervallar i anslutning till bostäderna vid Ryttaren.

' Bullermätningar i bostadsomrädet Ryttaren/Soldattorpet bör göras efter det att
vägen tagits i bruk för att kontrollera att de vidtagna s§ddsätgärdernä haft avsedd ef-
fekt.

' Antalet trafikolyckor orsakade av vilt bör registreras efter det att vägen tagits i bruk.
Efter tvä är bör en utvärdering göras för att ta stältning till om uppsättandä av viltstängsel
bedöms motiverat.
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UPPFÖLJNING

UNDER BYGGTIDEN

Ett kontrollprogram för miljön under byggtiden kan upprättas i bygghandlingsskedet och
ingä i förfrägningsunderlaget för anläggningsarbetet. Kontrollprogrammet syftar till att
minimera miljöpäverkan pä omgivningen under byggtiden.

Kontrollprogrammet bör utarbetas isamräd med länsstyrelsen och berörda enheter pä
kommunen. I programmet bör följande ätgärder finnas med.

. Utmarkering av s§ddsvärd vegetation samtfornlämningsomräden. I princip gäller
att all vegetation utanför vägomrädet ska s§ddas mot skada.Omräden där vegetation kan
behöva skyddas speciellt är t ex i anslutning till ytor med tillfällig nyttjanderätt som kommer
att användas som uppställningsytor, m m. Aven i anslutning till gängbroarnas brofästen
pä ömse sida liksom runt fornlämningarna är det viktigt att befintlig vegetation s§ddas.
Vid de sträckor där nya bäckfäror grävs ska vegetationen före och efter den omgrävda
sträckan aktas.

. För samtliga fornlämningsobjekt är det viktigt att det under byggtiden inte uppstär
skador pä marken i anslutning tillfornlämningarna. Om upplag , transporter eller dylikt
sker utanför det redovisade vägomrädet mäste detta diskuteras med de antikvariska
myndigheterna.

. Atgärderförbefintligvegetationsomskas§ddasmotmekaniskpäverkan, texplank
stängsel m m. Vid schaktning ska rötterna kortas in manuelltoch ny jord päföras snarast.

. Skyddsätgärder mot förorening av mark och vatten, bl a ska uppställning av ma-
skiner, drivmedelupplag m m ske pä särskilda ytor där vattendragen inte päverkas. Allt
oljespill bör samlas upp i för detta ändamäl avseddabehällare.

. Förbindelser av intresse för friluftslivet bör sä längt möjligt hällas öppna
under byggtiden.

. Produktionsplaneringen bör inriktas pä att själva vägomrädet istörsta möjliga
utsträckning används för transpoder.

. lnnan överskottsmassor deponeras ska tillständ för deponedng inhämtas frän
säväl länsstyrelsen som kommunens miljökontor som markägaren.
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Bilaga 1 a: Fördjupad konsekvensbeskrivning

LANDSKAPSBILD
Bilaga la

LANDSKAPSBILD

Sammanfattning

Den västligaste delen av vägsträckan, frän väg 62 och 1,4 km österut - innebär smä
konf li kter med landskapsbilden.

I den östra delen berör sträckningen ett omräde med en omväxlande, smäskalig och
tilltalande landskapsbild som kommer att päverkas negativt. Den nya vägen med
trafiksäkerhetskrav vad gäller linjeföring och profil är svär att anpassa iitt Oe naturliga
gränserna i landskapet som anges av lövridäer, höjdpartier och bäckraviner och kommer
att upplevas dominerande i detsmäskaliga landskapet. Genom ätgärdersom uppläggning
av massor samt anläggande av vegetationsridäer för att minska exponeringen av vägen
kan de negativa effekterna pä landskapsbilden iviss män mildras.

Byggandet av Gravaleden bedöms innebära ett stort inträng i landskapsbilden.

Allmänt - begrepp

Avsnittet syftar till att beskriva och analysera de samlade helhetsintrycken av vägen i
landskapet, ur bäde ett visuellt och känslomässigt perspektiv.

Vissa landskapsavsnitt upplevs generellt mer attraktiva än andra. Ett exempel är natur-
typer knutna till kulturlandskapet, säsom lövbryn och ängs- och hagmarker. iillsammans
med andra kulturspär, t ex fornminnen och stengärdesgärdar, bidrar de ofta till en positiv
landskapsupplevelse. Andra konkreta faktorer som ofta bidrar till en positiv upplevelse av
landskapet är t ex visuell vattenkontakt, utsikt, siktsträk, karakteristiska kännemärken och
orienteringspunkter(§rktorn, större byggnader,etc), solitärträd, tövbryn och bebyggelse
av älderdomlig karaktär.

Utöver ovanstäende är även landskapets struktur och skala en viktig utgängspunkt vid
bedömning av landskapet och hur den fysiska förändringen som en väg mLdf6r päverkar
upplevelsen. Det handlar t ex om omväxlingen mellan skog och öppen mark, storleken
pä landskapsrummen samt landskapets helhet och originalitet.

Förutsättningar

Detomräde som berörs av Gravaledens sträckning kan istortdelas in i landskapstyperna
smäskaligt skogs- och jordbrukslandskap och vätmark.

Smäskaligt skogs- och jordbrukslandskap

Det berörda smäskaliga skogs- och jordbrukslandskapet skiljer sig till karaktären frän det
storskaliga och mer sammanhängande jordbruksomrädet som tar vid väster om väg 6I -
62. Detta jordbruksomräde har i ÖP 90 bedömts ha stort värde för landskapsbilden. Vilka
värderingsnormer som ligger till grund för denna klassning har inte redovisats i öp.



Bilaga 1 a: Fördjupad konsekvensbeskrivning

LANDSKAPSBILD

Om man ser till de faktorer som här ovan redovisats vara av be§delse fÖr en positiv

landskapsupplevelse, sä kan man konstatera att iden typ av smäskaligt landskap som
Tuggeliteterrängen utgör finns de flesta av de faktorer som utgör grunden för en positiv

landskapsupplevelse representerade.

Landskapet har en mänsklig skala. Smä öppna betesmarker avgränsade av vackra
lövbryn förekommer omväxlande med löv- och barrskogsklädda höjdpartier. Den öppna
marken är kuperad och flikig med äkerholmar och lövridäer längs bäckar och diken. En

del av de öppna markerna samt vissa mindre partier med hagmark betas av nötboskap.

Trots den relativa närheten till bostadsomrädet och större vägar upplevs omrädet som
avskilt och ostört av t ex trafikbrus.

Genom en stor mängd av stigar och äldre smävägar som genomkorsar omrädet är det lätt
tillgängligt och erbjuder en mängd alternativa väg- och stigval. Ytterligare en kvalitet i

landskapsbilden är de spär av äldre bebyggelselämningar och gravhögar som kan ses
inom omrädet.

Vätmarker

Vätmarkerna är huvudsakligen belägna inom de flacka omrädena som omger Skärenoret.
Skärenoret mynnar i Klarälven söder om Westwoods anläggning. Fallhöjden inom omrä-
det är begränsad varför vattnet periodvis är stillastäende. Vid högvatten i Klarälven,

speciellt under vären uppstär bakvatten i noret och stora omräden översvämmas.

Pä norra sidan av Skärenoret - Härtsögaän finns ett vätmarkskomplex med öppna
fuktängar, videkärr och lövsumpskogar. Stora delar av de fuktiga omrädena befinner sig

under olika stadier av igenväxning. De fuktigaste delarna är ofta svärframkomliga med

täta videsnär.

Ur landskapsbildssynpunkt har dessa vätmarksomräden främst ett värde som awikande
landskapstyp som man blickar ut över. Dessa marker upplevs av fler-talet inte inifrän
eftersom de är relativt svärframkomliga.

Konsekvenser

Vägen inverkar negativt pä hela landskapsavsnittet genom att splittra det som man i

den nuvarande landskapsbilden uppleversom positivtoch harmoniskt. Exempelvis bryts
hela landskapsrum vackert avgränsade med lövbryn sönder, hela, längs vattendragen
slingrande, lövskärmar skärs av en vägbank, naturligt sluttande öppna fält bryts och nya
gränserför rummen i landskapet tillskapas genom exempelvis nya vägbankar. Tystnaden
törsvinner med den nya vägens tillkomst.

Där den nya vägsträckningen gär genom ett öppet landskap..är den exponerad frän olika
häll. Vägens anpassning i höjdläge är därför särskilt viktig. Aven om man i varje punkt av
vägsträckan strävar efter att minimera de negativa effekterna av vägen pä landskapsbil-
den, ex. genom att ge slänter och släntkrön mjuka former, söker hälla nere bankhöjder och

bergskärningar, nyetablering av lövridäer o s v, kvarstär ändä det faktum att vägen har en
negativ effekt pä landskapet och de kvaliteter som gör att människor idag söker sig hit för
avkoppling och rekreation.



Bilaga 1 a: Fördjupad konsekvensbeskrivning

LANDSKAPSBILD

Sträckan frän llanda trafikplats fram till km 1/100" gär i norra delen av det relativt flacka
vätmarksomrädet. Vägomrädet gränsar här till industriomrädet. Vägen kommer att ligga
pä en läg bank över omgivande terräng och konsekvenserna för landskapsbilden bedöms
som smä. Samma gäller i den östra delen av vätmarksomrädet, mellan industriomrädet
och invallningen där vegetationen är högre och tätare, dominerad av björk.

Vid passagen av invallningen mäste vägen av tekniska skäl ligga i nivä med vallen. Här
byggs ny anslutning för aü markägaren ska kunna nä marken pä ömse sidor av Grava-
leden.

Efter att invallningen passerats korsar vägen över Skärenoret och vid passagen över de
öppna betesmarkernafylls drygttvä meteröverbefintlig mark. Utmed vägen, pä nordöstra
sidan, planteras en vegetationsskärm för att ge det öppna landskapsrummet en mjuk
avskärmning sett ifrän norr, där bla bostadsomrädet Skäreberget ligger. Pä södra sidan
skärs, genom vägen, ett mindre omräde betesmark av frän den nuvarande arealen. Detta
omräde kommel underförutsättning att ingen intillboende vill arrendera marken, att pä sikt
växa igen.

Efter passagen av betesmarken skär vägen genom en skogklädd höidrygg, som längre
norrut har karaktär av hagmark vettande mot de öppna markerna vid Skärenoret. Där
vägomrädet tar i anspräk mark är skogen blandskog med ett päfallande stort inslag av
stora aspar. Skärningen uppgär till maximalt 2,5 meter vid ca 1/900. Vägdikenas
bakslänter, d v s slänten mot omgivande skogsmark, har här lagts i sä brant lutning som
markförhällandena tilläter, för att hälla nere bredden pä vägomrädet. Pä östra sidan av
höjdryggen passerar vägen, fortfarande i skärning, över ett öppet äkeromräde, innan den
korsar en liten bäck. Bäcken är i detta avsnitt närmast att likna vid ett smalt och djupt
äkerdike, utan högre vegetation.

Öster om den lilla bäcken följer vägen bäckens riktning och ligger i den södra kanten av
äkeromrädet som gränsartill motionsspäret. Vägen ligger här i nivä med befinflig mark
och vegetationen utmed bäckfäran bedöms kunna sparas utom i tvä kortare avsnitt där
omgrävning mäste göras. Pä norra sidan av vägen läggs en läg mjukt formad vatl vilken
planteras med vegetation för att rama in landskapsrummet och för att motverka
bullerpäverkan av friluftsomrädet. Vid A2OO -21300 kommer pä ömse sidor av vägen att
anläggas uppställningsfickor, vilka ligger sä att man lätt när motionsslinga eller skogsväg.

Efter den öppna marken skär vägen genom den södra delen av den lövklädda höjdrygg där
elljusspäret löper i slinga. Här skär vägen genom en bergktack och en skärning pä O-
4 meter uppkommer pä en sträcka av ca 100 meter. Skärningen är som högst just där
vägen passerat den lilla skogsvägen och brynet och kommit ut pä den öppna marken. Här
kommer en gängbro att byggas för att medge fortsatt framkomlighet längs skogsvägen
som fortsätter ner mot Stora Vänsberg. Gravaleden passerar efter att ha kommit ut pä den
öppnamarkenöverensvackastraxsöderomHultsgamlatomtdärvägen kommeratiligga
i nuvarande marknivä. Vid passage över denna svacka görs en viss utfyllnad för att minska
exponeringen mot norr. Den grop som bildas pä norrsidan av vägen kan användas som

* Anm. I vägbyggnadssammanhang anges längdmätning frän starlpunfien pä objektet som
kilometer/ meter, dvs km l/500 anger en punkt som ligger 1,5 km frän vägsträckans början. Detta
redovisningssätt används i den fortsatta brten.
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LANDSKAPSBILD

utjämningsdamm för dagvatten. En vattensamling innebär ett positivt tillskott i landskaps-
bilden. Fortsatt sträcka över det öppna fältet bort mot vegetationen i anslutning till bäcken
ligger ocksä den i skärning, ca 1,5-3,5 meter. Marken sluttar naturligt mot söder varför
skärningen blir störst pä norrsidan. Ur landskapsbildssynpunkt är det en fördel att vägen
ligger i skärning, dä den inte i lika hög grad kommer att exponeras mot omgivningen, varken
frän norr eller frän söder.

Vägen fortsätter över öppen mark men övergär vid21750 frän skärning till bank när vägen
närmarsig bäckfäran. I anslutning till bäckfäran försvinneren heldel befintlig vegetation.
Här kommer nya vegetationspartier att anläggas för att inte exponera vägbanken och för
att fä en sammanhängande vegetationsbärd utmed bäckfäran.

Den sista sträckan över öppen mark, A9OO - 3/100, gär vägen i skärning öster om den
vegetationsklädda bäckfäran. Skärningen bidrartill att minska exponeringen av vägen sett
frän skogsomrädet öster. lnga ingrepp i vegetationen utmed bäcken.

Vägen försvinner därefter in genom skogsbrynet och ligger nära befintlig marknivä fram
till km 3/4OO, där befintlig gata möter. Vid 3/140, strax innanför skogsbrynet, korsar
skidspäret Gravaleden. Den befintliga stigen/späret kommer att höjas upp och en bro
byggs över Gravaleden. Ut motden öppna marken kommersjälva gängbron att exponeras
ovanför vägen. Skogsbrynet och bef intl ig vegetation mel lan bryn och stig kom mer däremot
att dölja den bank som byggs upp för att ansluta gängstigen mot bron.

Pä sträckan frän den nya gängbron fram till befintlig gata ligger vägen nästan i nivä med
befintlig mark. Här växer ungskog av huvudsakligen björk. Mot bebyggelsen pä västra
sidan (Barkvägen) kommer ett skyddsbälte att kunnas sparas. Där bullervall anläggs
kommer fortfarande ett vegetationsbälte att finnas kvar mellan vallen och fastighets-
gränsen.

Genom bebyggelseomrädet vid Soldattorpet medför ombyggnaden inga omfaüande
förändringar av den nuvarande gatan. Bullervallarna kommer att päverka utblicks-
möjligheterna för de mest närliggande bostadshusen.

Vid den nya tunneln för gäng- och cykelväg kommer en del ingrepp att göras liksom för
byggandet av den nya GC-vägsträckan och den nya väganslutningen norr om tunneln.
Dessa ingrepp bedöms inte medföra nägra större negativa miljöförändringar.

Pä norra sidan om Klarälven medförombyggnaden av anslutning mellan vä9720 och väg
723 atlen ny vägsträcka pä ca 500 meter byggs väster om väg 723.Den nya vägsträckan
dras i kanten av ett skogsomräde av trivial typ med inslag av sanka partier i den berörda
delen. Landskapsbilden päverkas inte dä det öppna landskapsrummet med sin nuvarande
avgränsning behälles intakt. Ombyggnaden medför att del av den befintliga vägbanan för
vä9720 kan rivas upp och äterställas till äkermark, vilket är en positiv förändring ur flera
synpunkter. Den nya cirkulationsplatsen medför i det aktuella läget ingen negativ päverkan
av landskapsbilden.

Atgarder inarbetade i arbetsplanen

. I den östra delen har vägen lagts intill industritomterna för att behälla vätmarksomrädet
sä helt som möjligt.
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' Där vägen skär genom eü öppet landskapsrum kompletteras vägen med vall och
vegetation eller enbart vegetation för att ge de nya landskapsrumhen en mjukare
avgränsning än den som enbart vägen ger. Nya vallar utformas med mjuka former,
släntkrön och släntfot utföres mjuktavrundade. Vallarnas bredd höjd och slänilutningarfär
gärna varieras för att undvika stelt och onaturligt utseende.

' Där vägen gär i skärning genom skogspartier har vägslänterna mot omgivande mark
gjorts sä branta som markförhällandena tilläter för att hälla nere bredden pä vägomrädet.

' lnträngen i vegetationen kring de vegetationsklädda bäckravinerna har gjorts sä smä
som möjligt. Kortare omgrävningar görs itre punkter, vid ca 2l1OO,2l2g} sJmt vid 2/gOO.
Aterplantering av lövträd kring bäckärna päs§ndar uppkomsten av naturliga vegetations-
bärder.

' Vid inpassningen av de nya gängbroarna i landskapet har mälsäüningen varit att söka
minska exponeringen av broar och banker. Den södra gängbron läggs i änje med befinlig
skogsvä9. Kompletteringsplantering av befintligt skogsbryn görs for att inte banken upfi
mot bron pä södra sidan ska komma att synas. Den andra gängbron har passats in sä att
den befintliga vegetationsridän ut mot de öppna markerna sparas intakt och därmed döljs
även anslutningsbankerna mot bron pä ömse sida.

'Yid2145o passerarvägen överen svackaiterrängen. Pä norrsidan avvägenfylls svackan
upp med massor. Härvid bildas pä norra sidan ett lägparti där en vattensamling kan
ästadkommas, om detta bedöms önskvärt.
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Sammanfattning

omrädet bestär av mänga olika naturtyper pä en relativt liten yta. Denna komplexibilitetskapar mänga olika smä biotoper som tillsammans är värdefulla ur biologisk synvinkel.
Den planerade vägen kommer att fä en viss päverkan pä naturmiljön i stort men framförallt en stor päverkan pä den speciella biotop äv lövskoj och blandskog med riklig tillgängpä gamla döda och murkna träd, t ex asp, sälg och- björk. Denna miljö skapar godaförhällanden för insekter och hackspettar ocn aidaror noovandig för den akut hotadevitryggiga hackspetten.

Den minskning av löwloran som uppkommer i samband med vägen kompenseras pänägra ställen med nyplanteringar. Dessa planteringar utgör dock pä'intet sätt full kompen-sation för den gamla och ursprungliga lövfloran.

Trots att omrädet har höga naturvärden är dock omrädets värde för människan som frilufts-och rekreationsomräde kanske viktigast.

AIlmänt

Lövskogar, hagar, betesmarker, strandängaroch vätmarkerärmiljöersom uppvisarstarkaekologiska samband. Täta..buskage ger säväl s§dd 
"o, too" för t ex rädjur och älg.Vattendrag eller vattensamlingar bidrar till det niotogiska ;ärdet pä mänga sätt. Bl a utgörde en permanent livsmiljÖ för ett stort antal vrixt- och djurarter och dessutom enkompletterande eller atternativ biotop för ett ännu större antal växt- och djurarter. Deinnehäller unika ekologiska system i sig själva och utgör en ,ixtig o"rtandsdel i andra störreekologiska sammanhang som t ex s[ogsekosysteir. Kombinationen vattendrag, busk-och trädvegetation ger även en rik förekomsi av insekter, vilka utgör föda för fägla1groddjur, kräldjur m fl, vilka i sin tur utgörföda för andra diurgrupper, t ex rovfäglar. I dettaomräde är tornfalken ett exempel pä äetta

Variationen mellan olika jaktmarker som hagar, betesmarker, strandängar och vätmarkerär här 
3y slor betydelse för rovfäglar. som trackningsplatser är tittgän§en pä varierandeskog nödvändig, främst lövskog mäd inslag av död veä. betta gynnar ocksä hackspettarna.strandängar och vätmarker ikapar goüa möjligheter för groddjurerr. Detta mosaik-landskap är naturligtvis även av siort värde tor äriora djur som t ex rädjur, älg, hare.

De mängskiftande miljöerna görattdetaktuella omrädet harstora ekologiska naturvärden.
NaturmiljÖintresset avser s§dd och värd av värden i naturmiljön. Bevarandet av natur-miljÖer är en viktig förutsättning för ekologisk balans och biologisk mängfald. Nedan gesen beskrivning utifrän följande delintressen: vegetation, Djudiüoch Vattändrag. Avsnittetvattendrag inkluderar även akvatisk flora och fauna r"rt ett avsnitt om äagvatten-hantering.

N.ummerhänvisningar inom parentes i texten syftar till positioner pä naturmiljökartan ibilaga 4 b.

Bilaga lb.a
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Vegetation

Förutsättningar

Det av vägförslaget berörda omrädet kan indelas i en västlig respektive östlig del, som

vardera ulpvisai helt olika naturtyper, se karta Naturmiljö, bilaga 4 b. Gränsen gär i

Skärenoret och i en tänkt förlängning mot sydväst'

Naturtypen inom den västra delen karakteriseras till största delen av en flackare vätmarks-

dominärad del i detfossila deltalandskapet kring Skärenoret. lntill än finns stora öppna ytor

som successivt övergär i allt tätare buskvegetation. Denna utgörs framför allt i norra delen

avtätvildvuxen lövskog, som angränsartillindustriomrädetinorr. Björkoch videdominerar

helt och inslag av barrträd förekommer enbart i ett mindre beständ norr om fastigheten

Kullen. Vätmarken bryts i väster av väg 61-62'

I stora drag kan naturtypen i den östra delen beskrivas som ett smäkuperat landskap med

omväxlande äkrar, oefesmart<er och lövskogsklädda bergsbetingade hÖjder. LÖvskog och

lövdominerad blandskog överväger. lnslag av barrlräd förekommer allmänt pä högre

belägna partier. I söder Jamt längre ät öster förekommer inslag av rena granplanteringar.

De ffista skogsbryn kantas av lövträd där främst stora aspar utgör mycket värdefulla

biotoper för bl a hacksPettar.

Strax sydost om f astigheten Jönsäsen skär den tilltänkta vägen genom björkskog (1 ). Aven

nägra stora aspar stä; i väglinjen väster om den mindre skogsvägen. Fältskiktet domineras

av madrör.

Vid östra Torp gär vägen rakt genom ett vätmarkskomplex med öppna fuktängar, videkärr

och lövsumpsliogar (e1. Vatmarken, som uppvisar olika zoner som träd och buskar i

randomrädena, högörtsvegetation samt lägörtsvegetation, har härigenom ett extra högt

ekologiskt värde mäd ett stört antal nischer för olika diurarter (nisch = plats i ett ekosystem

som en art är speciellt anpassad till).

Den västra delen av vätmarken bestär huvudsakligen av ung, tät björkskog, medan den

östra delen av medelälders, gallrad björk och asp. Vissa inslag av gräal finns. Markfloran

domineras av kräkklöver, vattlnklöver, kärrsilja, skogssäv, missne, pors, starr, videört mm.

Bottenskiktet utgörs främst av vitmossa och buskskiktet av videväxter. I norra delen finns

glest ställda äldie aspar, björkar och tallar. Fältskiktet bestär här främst av gräs.

Mellan östra torp och invallningen korsar vägen en kraftledningsgata och skär därefter

genom ett omrääe med mindre tOvtraO och buskar, främst al, biörk och videväxter (3).

ömrädet är sankt och bevuxet med högt gräs, älgört och vätmarksväxter. I omrädet har

bägsäv observerats, vilket är en art som av Naturvärdsverket är hotkategoriserad som

särbar. Norra delen av ett parti med tätare parti av björk och videväxter kommer att

genomkorsas av vägen.

öster om invallningen korsar vägen Härtsögaän, passerar sedan genom ett halvöppet

blandskogsomrädJ med gräsbevuxen mark och därefter vidare ut över öppen kultur-

betesmark (4).

Kyrkberget (5) bestär av äldre lövskog av hagmarkskaraktär med mänga stora aspar. Här

finns rikli-gt med grov, död ved och gamla träd. Skogsomrädet är enligt Skogsvärdstyrelsen

och NatuiskyddifOreningen särskilt s§ddsvärt. Fältskiktet bestär av gräs med inslag av

örter och är delvis betat. I de icke betade delarna varierar fältskiktet frän gräs och hallon
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i fuktiga omräden till ris och lägörter i torra omräden. Pä vissa platser växer ormär och
ekbräken.

Mellan skogsdungarna vid Kyrkberget och Tuggelite passeras äkermark vid positionerna
(6) och (7). Pä en sträcka mäste vägen gä parallellt med och nära den lätt meandrade
bäcken (8), med bankar ner mot bäcken. Tätt växande al dominerar i bäckravinen men
även hägg, gran asp och videväxter förekommer.

Gravaleden kommer därefter vid södra spetsen av Tuggeliteskogen att skära genom ett
relativt smalt partiskog bestäende av gran, björk, al och flera stora och gamlaäspar (9).
I omrädet finns rikligt med ved i form av asp-, al- och björkhögstubbar. Skogsomrädei är
enligt Skogsvärdstyrelsen och Naturskyddsföreningen särskilt skyddsvärt. Fältskiktet
bestär till större delen av örter.

Ett större omräde äkermark med flera lövridäer längs bäck- och dikeskanterna genomkor-
sas ('10) och (11). Dessa lövridäer bryter av de öppna ytorna och ger variation i
äkerlandskapet. De utgör ocksä livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbruks-
landskapets växt- och djurarter, t ex lavar, mossor, kärlväxter, ödlor, ormar och insekter,
och har därför högt naturvärde. Längs bäcken vid (11) växer björk, asp och videväxter.

lnnan vägen när bostadsomrädet Soldattorpet passeras ytterligare ett litet skogsomräde
(12). Det är främst granskog men i skogskanterna finns lövträd och mot äkern bl a nägra
stora aspar, Bottenskiktet varierar mellan björnmossa och vitmossa och fältskiktet domi-
neras av bläbär, skvattram, odon.

Noll - alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen tillkommande fysisk päverkan pä vegetationen, utöver
vad som sker i nuläget iform av bl a skogsawerkning och slätter, kommer att inträffa.

Konsekvenser

Den största konsekvensen för vegetationen i hela omrädet är vägens fysiska inträng samt
den awerkning som kommer att ske i vissa omräden. Ungefär tre ha lövskog/blandskog
beräknas försvinna i samband med vägbygget. Av detta beräknas omkring en hätv ha bestä
av storvuxna aspar.

Där vägen passerar genom skogspartier kommer den vegetation som stär närmast vägen
att utsättas för ökad vind och solexponering, vilket ofta innebär uttorkning eller vindfällning
av en delträd.

Storleken av omräde med öppen mark kommer att minska. Effekterna pä floran bedöms
dock som smä.

Vid position (1), strax sydost om fastigheten Jönsäsen, kommer ingen vegetation av större
naturvärde att berÖras. Däremot har vegetationen betydelse för faunan i omrädet.

Vid vätmarken i Östra Torp (2) kan en vägbank komma att förändra markens hydrologiska
förhällanden sä att dräneringssituatonen förändras. Detta kan innebära sävä än försümp-
ning som uttorkning i omrädet vilket i sin tur kan förändra det djurliv och den vegetation som
är beroende av denna miljö eftersom livsbetingelserna för dessa kan ändrai.
Förutom att lövskogsbrynet bryts iomrädet mellan Östra torp och invallningen, vilket isig
har ett värde för viltfaunan, berörs ingen värdefull flora.
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Kulturbetesmarken (4) kommer att delas i tvä delar av vägen. Den södra delen av
betesmarken blir liten och dessutom svärätkomlig med traktor. Risk finns därför att den
växer igen. lngen vegetation av större naturvärde bedöms bli päverkad här.

I skogspartiet vid Kyrkberget (5) kommer en hel del träd, främst aspar att fällas. Dessa träd
samt ung lövskog med självgallring är av värde för hackspettar.

Fältet vid position (6) kommer att delas ituä delar. Den norra biten kommer dä att bli mer
svärbrukad och risk finns därför att den växer igen och att äkermark därmed försvinner.

Nägra av de stora aspar som kantar skogspartiet vid position (9) kommer ocksä att
försvinna. Dessa har stor betydelse för hackspettar vilket omtalats nedan.

Vid position (11) kommer lövridän samt buskaget vid bäcken att till viss del försvinna.
Vägens närhet till lövridän är till stor nackdel för denna känsliga miljö, som är av stor
betydelse för djurlivet, t ex som smä refuger och korridorer.

De asparsom förekommerutmed skogsbrynetintillskidspäret (12) kommerinte attberöras
med den nya vägdragningen. Fällning av en del granskog i detta skogsomräde är
nödvändigt och i samband med detta kommer en del av nuvarande markflora, främst
skogsfräken och grönpyrola, att fä förändrad livsmiljö och minska i utbredning. De
ändringar av markens hydrologiska förhällanden som uppstär vid vägdragningen kommer
sannolikt ocksä att päverka vegetationen, troligen med uttorkning som följd. Andra arter
kommer därför sä smäningom att breda ut sig i detta omräde.

Atgärde. inarbetade i arbetsplanen

Vid Ostra torp flyttas vägsträckning närmare llanda industriomräde för att spara sä stor del
av vätmarken som möjligt intakt. Vätmarkens hydrologiska förhällanden beräknas dä inte
päverkas nämnvärt. Den del av björkskogen som finns i det planerade vägomrädet
kommer dä dock att försvinna.

Pä betesmarken (4) och pä äkern (7) planteras en vegetationsbärd längs norra sidan av
vägen för att fä en bättre anpassning till landskapet men ocksä som visuellt s§dd.
Nya lövträd, förslagsvis asp, planteras vid sidan av vägen där vägen korsar Tuggelite-
omrädet (9). Dessa nyplanteringar ökar naturvärdet, bl a för att de kommer att fungera som
refuger och korridorer ät viltfaunan.

De lövträd vid position (11) som tas bort i samband med omgrävning av bäcken
kompletteras med nya lövträd.

Nya lövträd planteras pä bulleruallen mot Soldattorpet (13).

Värdefulla lövträd under byggskedet bör skyddas genom avgränsning av arbetsomrädet.
Aspar och döda träd bör sparas i största möjliga män inom arbetsomrädet.

I de fall dä skyddsvärda träd finns inom arbetsomrädet skall dessa träds rötter och stammar
skyddas mot mekanisk äverkan.

Möjliga ätgärder

Genom att lägga avbaningsmassor pä vägslänterna gynnas den naturliga floran.

Den södra biten av den av vägen uppdelade betesmarken (4) planteras med asp, björk och/
eller al.
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Genom att, vid Kyrkberget (5) och Tuggeliteskogen (g), varsamt ta bort eller ringbarkagranar gynnas aspbeständet.

Fauna

Förutsättningar

I hela omrädet för denna vägdragning finns väldigt mycket rädju1 1so - 2oo st per-t 000 ha,
vilket är högre än riksgenomsnittet. Alg, skogshai" oön märd förekommer ocksä i omrädet.
Bland fäglarna kan nämnas lövskogsfäglariom stjärtmes, nötväcka, härmsängare (=gul-
sängare), svarthätta och lövsängare. Typiska vätmarks- och betesmarksarter i omrädet är
t ex enkelbeckasin, näktergal, tofsvipa. Ett antal av Naturvärdsverket rödlistade arterfinns
i omrädet, bl a vitryggig hackspett, mindre hackspett, spillkräka, storspov, gulärla och
tornfalk.

Växlingen mellan öppen mark, lövskog och barrskog gynnar arter som utnyttjar flera olika
naturtyper liksom arter som främst söker föda pä öppen mark men oerrover bryn och
äkerholmar som skydd och boplats. Sädana arter tinns inom grupperna dagro6ä9lar och
ugglor men även arter som buskskvätta, morkulla, törnskata trivs i omväxände miljöer.
Vid Ostra Torp gär vägen rakt genom vätmarksomrädet (2). Genom att vätmarken erbjuder
ett stort antal biotoper av olika kvaliteter har det ett siort ekologiskt värde främst förfägelfaunan, där ett stort antal arter ingär, bl a storspov och enkelbeckasin.
I Härtsögaän väster om invallningen finns bäver sedan mänga är tillbaka. Nyligen har
ocksä en bäverdamm byggts strax öster om invallningen.

Tack vare komplexiteten av mänga olika biotoper är fägellivet rikt.
I omrädet krig Tuggelite och Kyrkberget har vid flera tillfällen de sista ären vitryggig
hackspett observerats. Arten är av Naturuärdsverket rödlistad och klassificeras som akut
hotad. Detta innebär att den löper risk att försvinna som reproducerande population inom
en näraframtid om hotfaktorerna inte undanrojs. Exempelpä nottrkoreräriluiawerkningar
av lövskog och gallring av lövträd. Vitryggig hackspett är ocksä upptagen i EU:s fägel-
direktiv vilket innebär att Sverige har en srytoignet aü berara dess biotopär. Arten ar stärr<t
specialiserad pä vedinsekter i lövträd och hardärav betingade krav pä käntinuerlig tillgäng
till lövskog och bland.skog med riklig tillgäng pä gamla, döäa och muikna träd, t ex asp, sätg
och björk' Denna miljö skapar goda förhällanden för insekter och hackspettar och är därför
nödvändig för den akut hotade vitryggiga hackspetten. lnom skogsmark med normalt
skogsbruk kan arten därför inte överleva längre.

Häckande par av vitryggig hackspett är beroende av näringsrevir pä närmare 100 ha men
om ett sädant omräde är uppsplittrat kan födosök ske öve-r flera kvadratkilometer. Under
vintertid äroftafödosÖksomrädetännu större. Medelstorleken pä de näringsrevirsom tinns
rapporterade i Värmland i dag är ca 45 ha och alltsä beroende av forstaikningsätgärder.
ldag, 1997, finns den vitryggiga hackspetten rapporterad frän sex lokaler, totalt nio
exemplar, i Värmland varav detta aktuella omräde är ett.

Pä de betade och pä de ibland översvämmade strandängarna vid Härtsögaän och
Skärenoret häckar regelbundet bl a kricka, tofsvipa, enkelbeCkasin, skogssnap"pa, ängs-piplärka samt gulärla.



Bilaga 1 b.a: Fördjupad konsekvensbeskrivning

NATURMILJÖ

Noll-alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen päverkan pä faunan utöver vad som sker i nuläget
kommer att inträffa.

Konsekvenser

Vägen istort kan skapaen barriäreffektfördjurlivet, dvsdjuren färsvärtattspridasig mellan
omräden pä ömse sidor om vägen, vilket kan leda till separation och isolation av
populationer.

Risken för viltolyckor, främst med rädjur, kommer att vara stor dä mänga viltsträk korsas
av den nya vägen.

Vätmarkens zonering vid Östra Torp blir bruten genom att vägen passerar genom eller i

kanten av busk- och trädzonen. Vägsträckningen genom vätmarken kan medföra en

barriäreffekt pä f ramför allt grod- och kräldjur. Vid den försumpning eller uttorkning som kan

ske finns risk för förändrade livsbetingelser för faunan vilket kan leda till en förändrad
artsammansättning.

Vid position (5) och vid (9) kommer vägen att gä igenom skogspafiier med stora inslag av
lövträd. En fällning av stora aspar i dessa omräden innebär en nedskärning av livsvillkoren
för vitryggig hackspett, mindre hackspett och spillkräka inom undersökningsomrädet.

De tre ha lövskog som beräknas tas borl i samband med vägbygget, se floraavsnittet, utgör
ca sex procent av ett medelstort näringsrevir för vitryggig hackspett i Värmland och tre
procent av storleken pä nödvändigt näringsrevir.

Den vitryggiga hackspetten är en lägflygande art och söker ofta föda i marknivä vilket
innebär att kollisionsrisken mellan denna och motorfordon pä vägen är stor.

De öppna omrädenas kontinuitet kommer att brytas. Viltfaunan fär svärt att sprida sig
mellan omräden pä ömse sidor om vägen.

Atgä.de. inarbetade i arbetsplanen

Vägen dras norr om vätmarken iÖstra torp, närmare llanda industriomräde. Större delen
av vätmarken förblir dä intakt och vägens barriäreeffekt minskas.

Genom att plantera nya lövträd, t ex asp (se avsnittet om flora), kompenseras tillviss del

borttagandet av äldre skog, vilket pä längre sikt är av värde för faunan.

Möjliga ätgärder

För att gynna fägelfaunan kan asptillväxt gynnas genom att ta bort alternativt ringbarka
granar.

För att undvika väjningsolyckor orsakade av rädjur, vilka kan orsaka stora personliga och
materiella skador, kan viltstängsel sättas upp. Ett sädant stängsel kan fä negativa etfekter
dels pä friluftslivet p g a minskad framkomlighet i omrädet och dels pä den estetiska
landskapsbilden. Av denna anledning är viltstängsel inte inarbetad som en ätgärd i

arbetsplanen.

För att skydda fägellivet bör ej skogsawerkning tillätas under häckningsperioden.
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Vattendrag

Förutsättningar

Omrädet genomkorsas av flera mindre vattendrag. I väster, fram till invallningen, finns
Härtsögaän som kan karakteriseras som en mindre ä med längsammare flöde. Ett flertal
bäverdammarfinns iän. Genom Östra torp rinnerettdike som mynnar ut i Härtsögaän. Vid
invallningen Övergär HärtsÖgaän till Skärenoret. I Tuggeliteomrädet finns tvä mindre
bäckar.

Vid storavärfloderdä Klarälvensvattenständ ärhögtöversvämmas stora delaravomrädet
öster om invallningen. lnvallningens syfte är att hindra översvämning pä västra sidan om
densamma. En pumpstation finns därför här.

Noll - alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen päverkan pä vattendragen utöver vad som sker i nuläget
kommer att inträffa.

Konsekvenser

Öster om invallningen kommer Härtsögaän att korsas vid en meanderslinga. Ans lopp
rätas därvid ut sä att meanderslingan försvinner. Ans status bedöms som relativ näringsiik,
vilket även den akvatiska floran indikerar, t ex vattenblink och jättegröe. För varje
vattendrag av detta slag är det ur övergödningsynpunkt angeläget att däss väg genom
landskapet är sä läng som möjligt innan den när den slutliga reci[ienten. Detta bl aför att
förlänga uppehällstiden för kvävet som därvid kan ätergä till atmosfären genom
denitrifikationsprocesser. Här inträffar en mindre förkortning av vattendragets längd, vilket
kan ha en viss betydelse eftersom än harett längsamtflöde. Meandrarföräkommerendast
ivätmarkens östra delsamt inom Skärenoret. I övrigt har Härtsögaän grävda och raka lopp,
vilketärnegativtförden akvatiska miljön. Den planeradevägens konsLkvenserpäev. fisks
vandring i Skärenoret och Härtsögaän blir minimal eftersom vandringen redan nu stoppas
vid invallningen.

Bäcken vid position ('14) korsas mitt i det öppna landskapet i en vegetation som fär anses
som trivial. Bäckens fära kommer att grävas om längs en sträcka av ca 70 meter för att
underlätta kulvertering. Kulverteringen bedöms inte fä nägra större konsekvenser för
bäcken med dess fauna och flora inom detta omräde.

Den lätt meandrade bäcken (8) mäste av geotekniska skäl grävas om pä en sträcka av 30
- 50 meter sä att den ej ligger för nära vägomrädet.

Vid position (1 1 ) kommer ungefär 60 meter av bäcken att skäras av varvid en ny fära mäste
grävas. Detta bedöms inte päverka bäckens status.

Atgä"d"" inarbetade i arbetsplanen

Omgrävning av bäcken vid (8) bör ske sä att bäckens sträcka ej förkortas samt sä att
meandring bibehälls.

En ny damm kommer att anläggas strax öster om Tuggelite , se kartbilaga f, bl a för att ge
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en rikare naturmiljö. Denna damm bör byggas i en storlek att bäde flora och fauna skall
kunna leva i denna, t ex groddjur. Dammen bör därför ha en djuphäla som är 1-1 ,5 meter
djup med jämt sluttande kanter. Djuphälan bör omges av ett 2-5 meter grundare omräde,
ca 30-40 cm djupt. Runt dammen bör en nägra meter bred bärd av gräs, örter och spridda
buskar finnas.

Utformningen av dammen kommer att studeras i detalj i bygghandlingsskedet.

Dagvattenhantering

En väg av aktuell storlek medför alltid utsläpp i form av näringsämnen, tungmetaller,
organiska föreningar/petroliumprodukter mm. Känsliga vattendrag kan päverkas av föro-
reningar och gödande ämnen genom vägdagvatten och olyckor med farligt gods. De
känsligaste ställena i detta omräde är de olika smä vattendragen som bl a fungerar som
vattenkälla för boskap. Genom en dagvattenhantering kan man erhälla en fördröjande
effekt pä vägdagvattnets avrinning och en rening innan det när känsliga recipienter.

Vägdagvattnet kommer att omhändertas genom en vegetativ metod med gräsbeklädda
diken och längsamt sluttande dikeskanter. Gräset förhindrar erosion, sänker transport-
hastigheten samt ökar sedimentationen och fastläggningen av föroreningar. Gräset släs
regelbundet och transporteras till speciell förbränning.

Under dikena finns dräneringsrör för uppsamling av vatten frän vägterassen.

Det vaüen som genom ovanstäende tvä metoder uppsamlats släpps ut i vattendragen vid
sex olika punkter varav ett av ytdagvattenutsläppen sker i nya dammen strax öster om
Tuggelite.
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Naturvärdesinventering Iängs planerad väglinje söder om Skäre
("Gravaleden"), Karlstad kommun

Den 30 juni 1997 fick undertecknad i uppdrag av vBB samhäilsbyggnad AB, BBK_
kontoret, att bedöma naturvärdena längs den planerade väglinjen r-.iäL om Skär". Före denöversiktliga inventeringen kontaktades Johan Bohlin, länsstyrelsens miljöenhet, Hans
wennerholm, Karlstad kommun och Fredrik wilde, Natursiyddsftirenirigen.

Inventeringen utfürdes 1997-07-01, varvid väglinjen ftiljdes i bäda riktningarna, med ut-gängspunkt frän nuvarande vägslut öster om Tyggelite. bom underlug *uäod"s en kart-kopia i skala 1:20 000 med väglinjen inlagd. t ienängen visade det si!, att endast ett litet
antal markeringskäppar fanns kvar. Pä bifogad karttäpia i skala 1: l0 000 har den ca 3 km,
Iänga sträckan delats upp i 10 olika segmeni. Beskriurirgu*u hänftir sig till respektive
segmentnurnmer.

En stor del av markerna söder om bebyggelsen i Skäre bestär av öppna fült omväxlande
med skogspartier, som är päfallande rika pä lövträd i olika äldrar. Lu.,arup"iar svagt
kuperat och genomkorsas av mindre bäckar samt i västra delen Härtsögaan. Inom omrädet
firurs motionsspär/vandringsleder och mindre körvägar. Fägelfaunan hL studerats under
Tfogu är och.det har bland annat visat sig, att ätskilligu pui uu olika hackspettarter häckar.
Aven vitryggig hackspett har observerats vid otika tiliftillen, men ingen häckning är känd.
De mänga bohälen i träden affraherar andra hälbyggare. En lövskogJ.,r"rrt"ring tra, tidiga-
re utfürts av Fredrik Wilde.

Översiktlig naturinventering rängs väglinjen lggT-07-01

1. Frän vägslut till kanten mot öppet l?ilt.
Närmast vägslutet tippat trädgärdsavfall och i övrigt björkdominerad ungskog med inslag
av en del tall och nägot gran. Söder därom äldre, högsiammig granskog,".o-"i ,uast"r g.än-
sar mot löwik ungskog. I gränsen mellan de olika beständen gär ett mäarag mot SV. En
karaktärsart i dräget är topplösa. Väglinjen gär strax öster om vätmarken. Nära ftiltet korsarlinjen en liten väg. I kantzonen växer mängä lövträd, bl a nägra ekar och grova aspar. I aspfinns ett mindre antal hackmärken. Buskskiktet är välutvecklat. I fiiltskikät dominerar läg-örter och gräs där det finns mänga lövträd, medan bläbärsris är vanligast i granskogen.

2. Frän fültets nordöstra del tiil och med bäckdal.
Väglinjen gär över öppet ftilt ca 200 m, strax öster om liten bäckdal (frän kändräget).
Längs bäcken växer rikligt med sälg och andra Salix-arter, t ex jolstei. Björk och ett fätal
smägranar finns även. En del död ved finns i sträket, huvudsakligen fran Salix-arter. pä
vissa platser är träd- och buskzonen nägot bredare, bland annat dlir linien skär bäcken.
Strax öster om skärningen bäcken-väglinjen finns ett nägot blomsterriiare ängsparti, där
det flög rätt mänga {ärilar av flera arter. Längre söderuilangs bäcken vidgar Iig ,or"r, ,,,ra
lövträd/lövbuskage. Hela bäcksträket har troligen betydelse som fiidosöksomräde fiir bl aolika arter hackspettar.

3. Frän bäckdal till kanten av skogsudde.
Väglinjen gär över öppna f?ilt med ett ffital, mindre trädgrupper. Vid Hults gamla tomt straxnolr om linjen växer gamla fruktträd, syrener och hallonbuikug" samt rikligt med spirea-
buskar och inslag av rosbuskar. Etl antal bikupor är uppställdu pä plut."n. üa.t". och syd-
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väst om dungen växer det rätt mycket klöver (röd-, alsike-) pä fültet.

4. Skogsudde och bäckdal NO om Stora Vänsberg.

Den lövdominerade skogsudden, som i öster gränsar mot en körväg, har karaktär av nyc-

kelbiotop. I beständet finns flera grövre aspar, flera sälgar, varav en mycket grov, björk,
hägg, rönn och ett fätal unga lönnar. Död ved fürekommer rikligt i form av lövhögstubbar

och 1övlägor. Bohäl finns i asp. Pä den döda veden pätraffas vedsvampar, insektshäl och

mycket hackmärken. I buskskiktet är det mycket lövsly där även ek ingär. Ormbär, stink-

näva, skogsnarv och bergslok indikerar nägot rikare markfiirhällanden. Bland mossorna

kan nämnas praktstjärnmossa. Pä en asphögstubbe fanns äldre individer av rävticka, en

signalart ftir skyddsvärd skog.

Söder om körvägen växer längs en bäck tät, yngre gräalskog med inslag av bl a hägg. Här '

liksom i fiiregäende beständ finns ett mindre inslag av gran.

Längre nomtt vid skogsudden har en naturskyddsanpassad awerkning gjorts, varvid gran

huggits bort och lövträd, varav merparten aspar, lämnats. Hela skogsomrädet utgör en

mycket fin biotop ftir olika hackspettarter.

5. Öppna fäIt och bäcksträk norr om Stora Vänsberg.

Öster om bäcken ett ftilt, som vid besöket var slättrat, och väster därom ett oskött fült. Där

linjen skär bäcken saknas träd medan det strax norr därom stär mindre beständ med lövhäd

och lövbuskage (gräal, björk, hägg, Salix-snär m m).

6. Lövskogsomräde öster om Kyrkberget.
Lövrikt skogsomräde, som betas av nötkreatur nolr om ett stängsel invid väglinjen. Det

finns gott om grövre aspar och björkar, en del rönn och ett fätal granar. Spritt i omrädet

ftirekommer flera torrbjörkar och björkhögstubbar, med tickor och hackmärken. I nägra

högstubbar är det bohäI. Lövträdslägor ligger hlir och var. Söder om stängslet växer ett

välutvecklat buskskikt bestäende av asp, bjOrk, brakved m m. Ormbär päträffas i fültskik-
tet. Bland mänga sängare som hördes kan nämnas härmsängare och grönsängare.

Vid Kyrkbergets nordostsluttning närmast fiiltet, strax söder om väglinjen, ftnns en lövrik
skog med mycket död ved, bl a grova högstubbar och gamla grova värtbjörkar samt mänga

grövre aspar. Denna skogskant, som ser ut som en optimal biotop für olika hackspettarter,

har karaktär av nyckelbiotoP.

7. Betesmark N Kyrkberget.
Väglinjen gär över mark som betas av nötkreatur fram till stängsel nära Härtsögaän.

8. Mellan betesmark och jordvall N Härtsögaän.
Varierande vegetation inom segmentet, med luckig, olikäldrig blandskog i södra delen och

övervägande bj<irkskog i norr. Linjen passerar Härtsögaan öster om ett pumphus och en

jordvali samt en gruruäg. I sydöstra delen har bäver f?illt nägra träd och gnagt pä andra.

Bohäl finns i asp. Delar av omrädet utnyttjas troligen av ftidosökande hackspettar.

9. Mellan jordvall och ledningsgata.
Väglinjen passerar en igenväxande sankäng med mycket älgört, höga gräs (Calamagrostis

m m) och videbuskage. I västra delen oskött lövskog - mest bjcirk, sälg, nägot gräal, asp.

En del död ved finns i form av högstubbar och lägor. I fültskiktet päträffas bl a ormbär.
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omrädet är rikt pä smäfäglar, bl a hördes hännsängare. pä den öppna sankängen flög rättmänga f1äilar.

10. Mellan ledningsgata och Fjärrvik invid llanda.
Frän ledningsgatan gär väglinjen fürst över öppen sankmark med bl a mycket kräkklöver,starr, höga gräs (calamagrostis m m). Efter en zon med videsnär ro.t.atä. tiri", g"ro,, .,gallrad,tätt ung björksumpskog, med visst inslag av tall och asp pä torrare mark. I busk-skiktet fürekommer bl a viden och pors. sumpsk-ogens attstitcrhy.., arter som s.;öfräken,strandlysing, vattenklöver och sparsamt med missie. Inslaget av död ved är litet. I västradelen gär linjen strax söder om Ilanda industriomräde.

Nägra synpunkter pä naturförhällandena
Den planerade vägen berör ett omräde med tilltalande landskapsbild och tidigare dokumen-terat rikt fägelliv i främst skogspartie*l. oT vägen byggs ftrsvinner samma:nlag t ca 4-5hektar värdefull skog ftir bl a näringssökande r,uJtrp.iäIoch hälbyggura"-Ägiu.. vilkennegativ inverkan detta har pä traktens hackspettar, &empelvis 

"it.yüig rru"[i'p",,, ,. o-mcijligt att svara pä.

Inga rödlistade (hotklassade) växter hittades vid besiktningen. Tre signalarter für skydds-värd skog upptäcktes - missne, ormbär och rävticka. För häh omräd.J rr* tidigare redo_visats 12 signalarter bland växterna, ,u3y en hotklassad (se Fredrik wifJesffiorq.
uppgifter om den lägre faunan saknas. Eftersom bl a asphclgstubbar ibland är attraktiva fcirmänga arter vedinsekter, däribland olika rödlistade arter, :iriet möjligt att exempelvis
sällsynta skalbaggar kan finnas vid segment 4 och 6.

En utbyggd väg kommer att ge upphov till ätskilliga viltolyckor vid de skogskorridorer
vägen passerar, särskilt den fürsta tiden efter trafikitart. oät um främst,aa:"*,o* kommeratt vara inblandade i dessa olyckor.

Skogsvärdsstyrelsen
Värmland-Örebrot^l-'-
Bjönf Ehrenroth
Biolog
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KULTURMILJÖ
Bilaga 1c

KULTURMILIO

SAMMANFATTNING

Byggandet av Gravaleden kommer att päverka kulturmiljön och
odlingslandskapet pä ett negativt sätt genom att omrädets historiska
helhet splittras och att fornlämningsmiljöer delvis gär förlorade.

En förundersökning med syfte att undersöka om osynliga fornlämningar
berörs av den planerade vägen har utförts under april-maj lgg7.

Vid RAA 11 päträffades inga fornlämningar inom vägomrädet.

tnvid RAÄ 41 päträffades lämningar inom vägomrädet vitka
rekommenderas att de undersöks och tas bort.

Vid RAÄ 31 och RAÄ 78 hittades inga lämningar inom vägomrädet. Flera
lämningar ligger dock sä nära vägomrädet att en fortsatt diskussion med
antikvarisk myndighet bör föras om hur det fortsatta arbetet kan komma
att päverka lämningarna eller dess närmiljö.

BAKGRUND

! samband med vägutredning 1993 utförde Värmlands museum arkeotogiska
utredningar för de olika alternativ för Gravaleden som var föremäl för utredning.
Efter vägutredningen kompletterades den arkeologiska utredningen med det
alternativ som nu projekteras i arbetsplanen. Härvid konstaterades att denna
sträckning inte kommer att beröra ytterligare fornlämningslokaler utöver de tidigare
kända. lnga förhistoriska boplatser kommer att beröras. Vägsträckningen konsta-
terades däremot att komma att beröra närmiljön till sedan tidigare kända grav-
lokaler och historiska bebyggelselämningar, nämligen Raä nr 41 , Raä nr 1 1 , Raä
nr78 och Raä nr31.
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VäTMIANdS MUSCUM TEdOViSAdE i,KULTURMILJÖUTREDNING GRAVALEDEN'
juli 1994, en sammanfattning av resultaten för de arkeologiska utredningarna för
alla tre alternativen. Här konstateras att vägalternativ 3 är det ro, ä'. minst
omfattande konsekvenserförkulturmiljön. Värmlands museum harpätalat behovet
av vidare undersökningar kring förekomsten av ovan mark ej synliga grav_
anläggningar och bebyggelse-/ boplatslämningar. Dessa förundersokningär är
motiverade för att mer exakt klarlägga fornlämningslokalernas karaktär och ut-
sträckning i förhällande tillden föreslagnavägsträckningen. lnnan förundersökning-
sarbetena päbö riades fotog raferades forn lämn in garna och deras närm i ljöe r.

FORUTSATTNINGAR

Omrädet som berörs av utbyggnaden av Gravaleden kan sägas vara en del av
Gravaslätten väster om Skäre. Omrädet bestär till stor del avimäkuperad äker-
mark som idag brukas till vall och bete. Jordmänen bestär till stor del av lera och,jfl" med inslag av sand. Mellan äkrarna finns ofta mindre lövskogsridäer och
smä skogspartier.

Historiskt sett har omrädet genomgätt stora förändringar genom ärtusendena.
Under sten- och bronsäldern har stora detar av omrädät legat under vatten dä
Vänerstrandlinjen var betydligt högre än idag. ! Skäre och norr om samhället kan
vi se rester av Klarälvens gamla sträckningar i form av korvsjöar och llandasjön.
Gravaslätten utgör ett av Värmlands bästa exempel pä deltalandskap med rest-
sjöar efter tidigare älvfäror.

Det är först under slutet av stenäldern och början av bronsäldern som det blev
möjligt för människan att börja ta omrädet i anspräk och det är inte förrän under
jämäldern som en större sammanhängande landyta funnits tillgänglig. Allt efter-
som landet steg u r havet etable rades förh istoriska bosättn in gar i om raOöt. Lerjo rda-
rna var gynnsamma för slätter och som betesmarker. Eftersom den odlingsbara
marken domineras av lerjord är den svärdränerad och relativt tung att bearbeta.
Jorden har krävt kraftiga redskap för att kunna brukas. Dessa markär lämpade sig
emellertid väl som slätter och betesmarker vilket utgör en förklaring till att'omrädet
blev intressant för en boskapsskötande befolkning redan under-en tidig del av
järnädern. En rätt betydande järnäldersbygd etablerades iomrädet. De ovan mark
synliga lämningarna efter tidigare bosättning gär dock inte att datera längre tillbaka
än till medeltiden. Det är först i förhällandevis sen historisk tid roi, 

"n 
,",

omfattandedikningföräkerbruketharägtrum. tdagfinnsingen jordbruksbebyggelse
kvar inom det berörda omrädet vilket ändä fortfarande-hai kvar prägeln av ett
jordbrukslandskap som till följd av rationaliseringar kommit att geno-mgä stora
förändringar.
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lnom omrädet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Förhistoriska
gravar och medeltida bebyggelselämningar utgör de främsta betydelsebärande
historiska inslagen i landskapet.

Gravgrupperna Raä42 (ejbelägen intillvägen)och Raä78 bildartillsammans med
Hällbergs gamla tomt (Raä 102, ejbelägen intill vägen) en värdefull kulturmiljö med
längvarig bosättningskontinuitet. Gravhögarna inom lokalen Raä11 utgörtillsam-
mans med Hults gamla tomt, Raä 41 , en annan intressant kulturmiljö. Hults gamla
tomt finns belagd sedan 1500-talet. Andra gärdar i närheten med medeltida anor
är Stora och Lilla Vänsberg. Gravfältet Raä 31 är beläget i närheten av nuvarande
bebyggelse vid Kullen och utgör ytterligare en värdefull kulturmiljö.

._ Sammantaget speglar omrädets kulturmiljöer ett samband med naturmiljöns

O förutsättningar och jordbruksbebyggelsens förändringar frän järnäldern och fram
till modern tid.

För den breda allmänheten kan det vara svärt att i landskapet utläsa spär av de
mycket gamla lämningarna. De berörda fornlämningarna finns dock utmarkerade
med pä gula kartan. I terrängen finns idag ingen information till allmänheten
om kulturlandskap och kulturvärden.

Värmlands museum har pä uppdrag av Vägverket under maj 1997 utfört förunder-
sökning vid fyra objekt längs den planerade sträckningen av Gravaleden. Objekten
är Raä 1 1, Raä 31, Raä 41 samt Raä 78.

UNDERSOKNING SRESULTAT OCH KONSEKVENSER

Syftet med förundersökningen var att undersöka om osynliga fornlämningar
päverkas av vägbygget. Dessa eventuella fomlämningars utbredning mot väg-
omrädet skulle ocksä utredas. De olika osynliga fornlämningar som förväntades
var boplatslämningar, överplöjda gravar samt flatmarksgravar.

Vid Raä 41, Hults gamla tomt, päträffades ytterligare lämningar efter gärden.
Lämningarna bestär av rester av en husgrund, en trolig avfallsgrop samt ev
lämningar efter syllstenar. Lämningarna som päträffats är relativt sentida, 1700-
1800-tal. Fortsatta arkeologiska undersökningar erfordras. För dessa behövs
tillständ enligt 2kap KML. Ur kulturmiljösynpunkt är det negativt att de ovan mark
synliga delarna av fornlämningens närmiljö störs och likasä negativt att delar av vad
som finns under mark behöver tas bort.

Vid Raä 11, bestäende av tvä gravhögar, är den närmaste gravhögen belägen ca
20 meter norr om vägomrädet. lnvid Raä 1 1 , hittades förhistorisk keramik. Närmre
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äkern hittades bränd lera, sintrad lera och en spik. Aven sentida glas och tegel
päträffades. Fortsatta arkeologiska undersökningar behövs inte men fornlämning-
ens närmiljö berörs negativt av vägen.

I anslutning till gravfältet Raä 31 päträffades ett kollager med brända stenar och
lite bränd lera. Lagret tolkas som att höra ihop med gravfältet. Genom att vissa
provgropar konstaterats fyndtomma har gravfältet och tillhörande aktiviteter kunnat
begränsas mot vägomrädet. Den närmaste av de konstaterade gravanläggningarna
är belägen ca 10 meter SV om vägomrädet. Vägen gär här pä bank. Fornlämning-
ens närmiljö berörs av Gravaleden, vilket är negativt, men det är idag tveksamt om
nägra arkeologiska undersökningar ska behöva ske med anledning av Grava-
leden. Sannolikt edordras inga tillständ enligt 2kap KML.

Vid Raä 78 är den närmaste av gravhögarna och stensättningarna belägen ca20
meter NO om vägomrädet. Vägen gär här iskärning. lntill de tvä gravhögarna och
stensättningen konstaterades ytterligare en gravanläggning en s k stensättning
med en diameter av tre meter. Väster om Raä 78 har päträffats en längsmal
fördjupning som tolkas till att vara spär efter en fägata. Fornlämningens närmiljö
berörs av Gravaleden, vilket är negativt, men nägra arkeologiska undersökningar
erfordras inte med anledning av Gravaleden.

Samtligafornlämningars närmiljöer berörs om Gravaleden byggs. En fornlämnings
kulturuärde hör intimt samman med topografin och landskapsbilden. En väg
alldeles inpä en fornlämning gör att närmiljön totalt förändras och därmed förloras
även nägot av fornlämningen. Vi kan i framtiden förlora förstäelsen varför
fornlämningen finns där om dess ursprungliga närmiljö är helt omvandlad. Möjlig-
heterna att eftervägens tillkomst förstä de historiska sammanhangen i landskapet
försämras. Naturliga gränser i kulturlandskapet bryts och nya uppkommer.
Upplevelsen av en fornlämningsmiljö intill en bullrande trafikled blir heller inte av
samma kvalitet som om den ligger i ett relativt opäverkat kulturlandskap. Vivet inte
heller mycket om hur fornlämningarnas innehäll päverkas av exempelvis bilavga-
ser eller hur till exempeljärn och brons päverkas av miljögifter.

ATCAnDER INARBETADE I ARBETSPLANEN

Vid Raä 11 har inga fornlämningar päträffats inom vägomrädet. Om vidare
anläggningsarbeten utanför vägomrädet , exempelvis i anslutning till gäng- och
cykelbro, blir aktuella är det av vikt att detta redovisas för de antikvariska
myndigheterna varefter en bedömning görs om vidare antikvariska ätgärder är
nödvändiga.
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lnvid RAA 41 päträffades lämningar inom vägomrädet vilka kommer att bli föremäl
för fortsatt arkeologisk undersökning och borttagning. Tillständ erfordras enligt 2
kap KML.

Vid RAA 31 och RAA 78 hittades inga lämningar inom vägomrädet. Flera lämningar
ligger dock sä nära vägomrädet att en fortsatt diskussion med antikvarisk
myndighet bör föras om hur det fortsatta arbetet kan komma att päverka
lämningarna eller dess närmiljö.

Med hänsyn till fornlämningarna mäste vissa delomräden skyddas, genom
exempelvis avstängning med stolpar, under byggtiden. Dessutom krävs informa-
tion och anvisningar till byggnadsarbetarna i samband med byggskedet.

vrÖ1ucn ATcARDER

I samband med fortsatt projekteringsarbete under bygghandlingsskedet kan

övervägas om informationsskyltar ska sättas upp för att underlätta för allmänheten
att efter vägens tillkomst förstä de kulturhistoriska spären och sammanhangen i

omrädet samt eventuellt informera om de lokala naturuärdena.
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Atgärder som inarbetats i arbetsplanen för att minska päverkan rekreationsvärdena är bla tvä träbroar och en plankorsning för befintliga mätionsspär och strövstigar. Buller-
utbredning har begränsats genom sänkning av vägens längdprofil och med builervall och
visuell päverkan reducerats genom planteringar av vegetaä'onsridäer i exponerade lägen.

Förutsättningar

Berört omräde öster om invallningen, Tuggeliteterrängen, är i kommunens översiktsplan
redovisat som närströvomräde och betjänar som sädant iförsta hand den södra delen av
Skäre samhälle. Tillsammans med före detta l2:s övningsomräde bildas ett större sam-
manhängande strövomräde av betydelse för främst anjränsande bostadsbebyggelse i
Skäre-Rätorp-Hultsberg-Växnäs med tillsammans 15000 invänare. f f'.ratuiärosprogrammet
för Karlstads kommun är Tuggelite - Bryngfjorden redovisat som kärnomräde medomgivande influensomräde.

Med sina naturvärden och kanske framförallt det tilltalande landskapet har Tuggelite-
terrängen särskild betydelse för omrädets funktion som strövomräde och utgör sävälutgängspunkt som mälomräde för promenader, motionslöpni"g, rkiJöo*in, natur-
studier m m.

Naturvärden av be§delse för friluftslivet utgörs främst av den omväxlande landskapska-
raktären med äker, be^tesmark, lövskog ochlkogsmark. Här finns ett rikt växt- och djurliv,
betande boskap mm. omrädets relativäorördheloch avskildheiliksom dess rika innehällav kulturlämningar har be§delse för dess värde som strövomräde. Närheten till större
bostadsomräden i kombination med ett vittförgrenat nät av smävägar, stigaroch anlagda
spär gör omrädet vätbetäget och täftiflgängtigt.
I Tuggelite ligger ett fritidscentrum med en omfattande verksamhet med anknytning
främst till den mer näraligfndg terrängen iTuggeliteskogen och elljusspären där men
ocksä till motions- och skidspär mot Bryngfjorden längre ät sydöst. Här be'drivs skidsport,
motion, naturstudier mm i organiserade former. Omrädet och anläggningarna utnyttjas avföreningslivet, skolor och daghem mm.

Bilaga ld

Sammanfattning

Vägen sträcker sig genom närströvomräde av betydelse främst för södra skäre samhälte.omrädets värden för fritid och rekreation sammänhänger framförallt med dess omväx-
lande, smäskaliga och innehällsrika natur- och kulturlandskap samt med de motionsspär
och andra anläggningar för fritidsaktiviteter som anlagts där.

o Rekreationsvärdena päverkas främst av själva intränget i ett i övrigt relativt opäverkat
omräde och av de buller- och visuella störningar som foller med vägän.
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Noll-alternativet

Noll-alternativet innebär att ingen tillkommande päverkan av värdena för friluftslivet
kommer att ske i omrädet utöver vad som hör till normala driftsätgärder för jord- och

skogsbruk i omrädet.

Konsekvenser

Vägerr päverkar friluftslivets intressen pä ett direkt sätt genom att värdefull mark för
friluftsliv och rekreation tas ianspräk av vägen eller berörs av buller- och visuella
störningar utmed vägen samt genom barriäreffekter för omrädets tillgänglighet. lndirekt
päverkas friluftslivets intressen genom den inverkan vägen har pä landskapsbild och

naturmiljö.

Vägutbyggnaden medför ianspräktagande av värdefull markför strövning och utflykter
mellan invallningen och Soldattorpets bostadsbebyggelse. Vid Tuggeliteskogen tang-

eras mark av särskild betydelse för friluftslivet, sk kärnomräde. I övrigt berörs sk influens-

omräde.

Med hänsyn till l2-omrädets storlek bedöms anspräktagandet av mark vara av underord-

nad betydelse. Själva intränget i det i övrigt relativt opäverkade omrädet innebär en längt

större päverkan pä omrädets värde för friluftsliv.

Bullerstörningar av be§delse för friluftslivet uppstär inom ett omräde pä upp till 150 - 300

meter pä ömse sidor om vägen. lnom detta omräde överskrids tillämpat riktvärde för
bullerstörning, 45dB(A), i varierande grad. Visuella störningar av vikt för friluftslivet
uppkommer f rämst i öppna partier vid Kullen, Lilla Vänsberg samt mellan Tuggeliteskogen

och Soldattorpet.

Barriäretfekter för det fria strövandet i skog och mark uppstär främst för boende i Skäre,

för vilka möjligheterna att ta sig till omrädet söder om vägen försväras i viss grad. Pä

motsvarande sätt försämras tillgängligheten till omrädena norr om vägen för söderifrän

kommande strövare. Med hänsyn till att vägen är endast 9 meter bred och utformad med

flacka slänter blir barriäreffekten kanske främst av visuell, psykologisk karaktär.

Österoch söderomTuggeliteskogenfinns strövstigar, motionsspäroch skidspärsom leder
öster- och söderut. Vägen korsar dessa förbindelser. Utan ätgärder skulle därigenom

möjligheterna till nord-sydgäende rörelser i omrädet, bl a söder om motionsspäret vid

Tuggelite och vid skid- motionsspäret söder om Soldattorpet mot Bryngfjorden, försämras
pätagligt.

Atgarder inarbetade i arbetsplanen

. För att bibehälla tillgängligheten till ströv- och motionsomräden söder och öster om den
planerade vägen byggs broar för befintliga strövstigar/motionsspär Öve-r vägen dels söder
om Tuggeliteskogen, dels vid motionsspäret söder om Soldattorpet. Oster om Tuggelite

ansluts befintlig mindre strövstig/arbetsväg till vägen i plankorsning.
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. Genom Gravaledens utbyggnad ökartillgängligheten till ströv- och rekreationsomrädena
söder om Tuggelite för bilburna. För att tillgodose behov av biluppställning anläggs tvä
uppställningsplatser utmed vägen sydväst om Tuggeliteskogen.

. I syfte att begränsa bullerutbredningen har vägens höjdnivä justerats nedät inom den

sträcka som berör omräde av intresse för friluftslivet. Därigenom ligger större delen av
denna sträcka i skärning med naturligt bullers§dd. Sydväst om Tuggeliteskogen anläggs

en bullervaltför att ytterligare begränsa bullerspridning norrut mot skogsomrädet.

. För att minska vägföretagets visuella päverkan pä den för friluftslivet värdefulla land-

skapsbilden kommernyavegetationsridäer, som döljervägenochavgränsarnya landskaps-

rum, att planteras norr om vägen vid Kullen, norr om vägen vid Lilla Vänsberg samt öster
om Tuggelite där vägen korsar en mindre bäck. Där Tuggeliteomrädet tangeras planteras

ny vegetation som döljer bron för strövstigen. Motions-/skidspäret söder om Soldattorpet
flyttas nägot norrut sä att ingrepp pga bankar för träbron undvikes i den vegetationsridä
som vetter söderut mot l2-omrädet.
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Sammanfattning
Av bebyggelsen utefter Gravaleden beräknas före inarbetade
ätgärder vidtagits 18 bostadshus exponeras för ekvivalentniväer
som utomhus överstiger riktvärdesnivän 55 dB(A).72 av dessa

husberäknas även exponerade för maximalniväer inomhus över-
stigande riktvärdesnivän. Förutom de hus som redan idag är
störda av trafiken pä väg 6l / 62kommer samtliga hus utefter den
nya Gravaleden att fä en kraftig ökning av bullerstörningen frän
vägtrafiken. För samtliga hus som utsätts for höga bullerniväer
finns möjlighet att minska uppkommet buller genom att buller-
dämpande anordningar utförs i form av bullervallar eller buller-
plank. För det aktuella vägavsnittet har bullerdämpande ätgärder
inarbetats pä 5 platser,vatav  platser för boendemiljön och 1 plats
för friluftsmiljön. En av ätgärderna medför inlösen av fastighet.

Förboende utefter Ilandavägen innebär en föreslagen utbyggnad
av Gravaleden att bullersituation förbättras, vilket fär till följd att
L2 bostadshus som i ett Noll-alternativ exponeras för ljudniväer
överstigande rikwärdet erhäIler värden under denna nivä.

För boende utefter Skärevägen, Skogaholmsvägen och
Rätorpsvägen medför en utbyggnad av Gravaleden endast margi-
nella och för örat ej uppfattbara förändringar.

Tuggeliteomrädet som idag har beräknade ljudniväer pä 41. - 42
dB(A) blir efter en utbyggnad av Gravaleden yttterligare päver-
kad av trafikbuller. Ett omräde om 200 - 300 meter frän den
föreslagna vägen kommer beroende pä terrängförhällanden att
exponeras för trafikbuller överstigande 45 dB(A).

Förutsättningar och riktvärden

Trafikbullerniväerangesvanligeniform avekvivalentljudnivä (medelvärde) över
ett dygn eller som maximalnivä (maxvärde) vid enskilda fordonspassager. För
utomhusförhällanden är i första hand den ekvivalenta ljudnivän av intresse vid
bedömning av bullersituationen medan maximalnivän är lämpligast för bedöm-
ning av inomhusförhällanden.

Bilaga Le

N/HD/$ren,/Vä,Earl3455 0014 Gravaleden/Traf ikbuller
-06-30
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Lokaltyp eller ornrädestyp
Ekvivalent Maxirnal

ljudnivä dB(A) tjudnivä dB(A)
för dygn kt 19-07

UTOMHI,JS
Vl<i pe rrnane ntOos-täde r, väiabkale r aah
undervisningslokaler 55

INOMHUS
Perrrrarre rrtbostäde r, f ritiasbostäde r och
värdlokaler 45 ./

oMRADEN MED LÄG BAKGRUNI)SNIVA UToMHUS
Friluftsornräden avsatta i torrtrrrr-lnaf a 40översiktsplaner
*/ Flinvärden avser frifältsvärden utanför fönster/fasad etter till frifältsvärden
korrigerade värden. vidare avser värdena även uteplatsen lekptatser och
balkonger etc invid penrra.nentbostäder och unden/isningslokaler- (vict
planering avses även i dessa fall frifättsvärden - vid detatjplanering av
byggnader bör dock inverkan aw refle.xer beaktas.)
-/ Avs;er boningshus

Utdrag aa föreslagna riktaörden för god miljökualitet (SNV 1991)

Utöver ovanstäende riktvärden har Länsstyrelsen i Värmlands län uppsatt regio-
nala mijömäl, vilka bl a föeskriver att vid nyplanering av vägar, bör i omräden med
1äg nivä pä bakgrundsbuller, ingen vid sin bostad eller arbetsplats utsättas för
högre ekvivalenta bullemiväer utomhus än 45-50 dB(A).

För att motverka bullerstörningar är det oftast möjligt att vidta ätgärder sä att
uPPkommet vägtrafikbuller reduceras till en nivä under eller i närheten av
riktvärdet. För att vara motiverad mäste ätgärden ge en uppfattbar sänkning av
ljudnivän. När en förändring av ljudnivän uppgär till 4-5 dB(A) är den klart
uppfattbar medan en förändring med 2-3 dB(A) är knappt uppfattbar. Riktvärdena
är alltsä ej att betrakta som gränsvärden, utan ätgärderna bedöms frän fall till falI.

I följande redovisning har utomhusniväerna beräknats framför fasad.Vid beräk-
ning av inomhusniväerna förutsätts normalt underhällna fasader med fväglas-
fönster. Fasaderna beräknas i sädana fall ge en dämpning av ljudnivän med minst
25 dB(A). För bostadshusen pä Almar L:10, Soldattorpet samt invid Slalomvägen,
Barkvägen och Grenvägen bedöms fasaddämpningen uppgä till c:a 30 dB(A) eller
mer. Förekommer isolerglas kan ljuddämpnig i vissa fall uppgä till35-40 dB(A).

Samtliga bullerberäkningar har utgätt frän trafikmängder och andel tung trafik
som redovisas under kapitlet "Trafik".

Konsekvenser

Noll-alternativet - boende- och friluftsmiljö
Ett genomförande av Noll-alternativet innebär att trafikföringen blir densamma
som idagoch atten del av trafiken frän Karlstad ochFilipstad mot Arvika/Kil leds
genom Skäre samhälle, via Skärebron, väg 721ochllandavägen.

Antal bostadshus som kommer att exponeras för vägtrafikbuller överskridande
gällande riktvärden belyses nedan under respektive vägavsnitt.

I,3?1t1ä"r"rr*renlvä8ar,/s345s 
0014 cravaleden/rrafikbull€r 2
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Beräkning av ljudnivän har utförts för att utröna dagens bakgrundsnivä inom
Tuggeliteomrädet. Bakgrundstömingen som bl a hänför sig frln vägtrafiken pä
väg 6L / 62 förekommer idag främst i de västra och centrala äelarna av ruggeliie-
terrängendärberäkninghargjorts förtreberäkningspunkter. Beräkningsprrnktem,
har benämnts A - C, se bilaga 5e, med följande resultat:
Punkt A 44-45 dB(A)
Punkt B 41.-42 dB(A)
Punkt C 4L-42 dB(A)

Utöver den beräknade päverkan frän vägtrafiken pä väg 61/OZ bedöms även
bakgrundsstörning märkas frän aktiviteter i kringliggandä boendeomräden.

För omrädet Lilla Vänsbergoch öster däromvisarberäkningar att ljudniväkurvan
45 dB(Al frän väg 61/ 0Zär belägen 700 - 900 meter frän vägän och ljudniväkurvan
för 40 dB(A) 1900 - 2200 meter frän vägen.

om Gravaleden inte byggs beräknas dagens uppmätta ljudnivä inom
Tuggelitemrädet att är 2010 öka med c:a 1 dB(A).

Noll-altemativet medför att nuvarande störning frän vägtrafiken pä närrekreations-
ytor invid Ilandavägen kommer att kvarstä. Den ekvivalenta ljüdnivän beräknas

112010 vid bollplanen söder om Ilandavägen och badplatsen att uppgä titl 50 - 55
dB(A).

Gravaleden - boendemiljö

Som underlag för beräkningarna har den skyltade hastigheten frän väg727 och
vidare fram till Stamvägen förutsatts vara lika med dagenshastighetsbegransning.
MellanStamvägenochdennyavägrondellenförIlandavägenharhastighetensatts
till90 km,/tim, förutom vid ansluüringama till den befintliga GravaleJen och den
nyavägrondellen. Vid anslutningtill denbefintliga Gravaledenhar östra körfältet
hastighetsbegränsats till 70 km/tim mellan sektionerna 3/000 - g/zOO och till
S0km/tim mellan sektionerna j/200 - 3/400. Vid anslutning till den nya
vägrondellen för Ilandavägen har hastigheten begränsats till 50 km/tim melän
den nya infarten till industriomrädet och vägrondellen.

\udul 8es en sammanställning av bullervärden för fastigheter belägna utefter
Gravaleden pä vägavsnittet väg727 - väg il/eZ. Om ej annat anges avses höjden
pä föreslagen ätgärd som höjd över befintlig marknivä.

/SMAN,/HD,/Sören / V ägat / 3455 001 4 Cravaleden/Traf ikbuller
106-30
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FastigheU
Adress

Ekvivalent bullernivä,
utomhus, frifältsvärde, dB(A)

Maximalnivä
inomhus, dB(A)

Atgara

Noll-
alternativel,

är 2010

(iravaleoen
utbyggd,

löre ätgärd,
är 2010.

uravareoen
utbyggd,

efter ätgärd,
är 2010.

utavateoen
utbyggd,

töre ätgärd,
At 2O1O-

uravatwetl
utbyggd,

etter ätgärd,

^r 
)n1a

56 55 42

Soldattomet 36 45 52 4A 40 38 Möilio ätoärd: Buflervall. Höid c:a 2,0 meter

Soldattoroet 35 45 52 48 41 39 Möilio ätoärd: Bullervall. Höid c:a 2,0 metet

Soldattorpet 34 47 54 50 46 44 Möjligllgädi Bullervall. Höjd c:a 2,0 meter

Soldattorpet 26 4t 4A 45 39 37
Möilig ätgärd: Bullerplank mellan garage.
qÄid^'.rnmöt6r

Soldattorpet 13 44 52 49 43 41
uöilig ätoärd: Bufle]plank mellan garage.
{Äid^..rnmatar

Soldattorpet 7 41 53 49 46 44 \4öilio ätoärd: Bulbrvall. Höid c:a 2,0 meter

Soldattorpet 6 42 54 50 45 43 Möilio ätoärd: Bullervall. Höjd c:a 2,0 meter

Slalomväoen 31-33 40 51 48 44 42 Möilio ätoärd: Bef. bullervall höjs c:a 2,5 meter

Slalomväoen 15-17 39 50 47 40 38 MoiligälgäIdi Bef. bullervall höls c:a 2,5 mete

Slalomväoen 1 35 55 51 4'.| 39 lrtöilisltoärdl Bullervall. Höid c:a 2,7 meter

Barkvägen 21 58 52 41 36

lnarbetad ätgärd: Bullervall mellan sekt
3115O-3122O, höjd c:a 2.0 meter. Bullervall
mellan sekt 3122$3400, höjd c:a 3.0
meter.

Barkvägen l3-19 37 59 53 44 37

lnarbetad ätgärd: Bullervall mellan sekt
31150-31220, höjd c:a 2.o meter. Bulleruall
mellan seK 3122G3/4o0, höid c:a 3.0
meter-

Barkvägen 7-1 1 37 60 54 46 38

lnarbetad ätgärd: Bullervall mellan seK
3t15o-3122o, höid c:a 2.0 meter. Bullervall
mellan seK 3/22G340O, höjd c:a 3.0
meter.

Barkvägen 5 37 6l 54 46 38
lnarbetad ätgärd: Bulleruall mellan sekt
U2O-3|$O, höld c:a 3.0 meter.

Barkvägen 3 37 59 53 45 40 loaöelad-älgätd: Bullervall mellan sekl
3n2ü3l4oo, höid c:a 3.0 meter.

Barkvägen 1 37 58 51 45 43
lnaöetad ätoärd: Bullervall mellan seK
3mO-3l4OO, höid c:a 3.0 meter.

Grenvägen 2-4 46 60 55 48 48
lnarbetad ätgärd: Befintlig bullervall hÖis

med c:a 1.5 meter.-!6AilqilgätL
Fasadätoärder i fasad mot Gravaleden.

Grenvägen 6-12 49 58 54 48 44 narbetad ätgärd: Befintlig bulleruall höis
rred c:a 1.5 meter

Grenvägen 14-16 48 58 54 48 44 narbetad ätgärd: Elefintlig bulleryall höjs
Ted c:a 1.5 meter

Grenvägen 18 t7 58 55 47 45

lnarb€tad ätoärd: Eelintlig bullervall fram lill
sektion 3/600 höls med c:a 1.5 meter.
Betintlig bulleruall mellan sektion 3il6oo-
3r'64o höis med ca 1.7 meter.

Grenvägen 20 45 56 55 46 45

loaüetallälgäß[ Befintlig bullervall fram till
sektion 3/600 höis med c:a 1.5 meter.
Belintlig bullervall mellan seKion 3/600-
Y6«) höls med c:a 1.7 meter.

Grenväoen 22 43 54 50 44 42 Vöilio ätoärd: Bet bullervall höis c:a 2,0 mete

Grenväoen 24 43 54 50 43 41 llöilio ätoärd: Bef. bullervall höjs c:a 2,0 mete

Lilla vänsbero 1:5 45 50 38

LillaVänsb€ro 1:17 46 48 33

Lilla Vänsbero l:22 47 39

Lilla Vänsbero I :10 4A 51 38

ÖstraTorp 1:62 42 50 35

Östra Torp 1:1o5 43 52 38

6stra To.p t19o 4A 53 39

Östra Torp l:66 49 57 55 45 43
Möilig ätgärd: Bullervall mellan seKion
3162o4n2o, höid c:a 1.5 meter över
körbanemitt.

Östra Torp 1:96 57 59 55 59 52

lnaöetad ätgärd: Bullerplank mellan seKion
0/505-0/560, höid ca 1.5 meter.
Bullerplank utefter lastighetens nordvästra
gräns till en längd av ca 15 meter och till en
höid av ca 2.0 ßreter. Möjlig ätgärd:
Fasadätgärder i fasad mot Graval€den och
väo 62.

Östra Torp 1:30 62 64 56 Inarbsla(LillqiäßL hlösen

Btrllerniaäer frän aägtrafken pä Graaaleden wder ett ärsmedeldygrt är 2010.
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Bilaga'l e: Fördjupad konsekvensanalys

TRAFIKBULLER

Av tabellvärdena framgär att efter Gravaleden byggts ut kommer 18 bostadshus
att exponeras för ekvivalenta ljudniväer som utomhus överstiger 55 dB(A) jämfört
med inga hus för Noll-alternativets. För husen pä SoldattJrpet, Slaiomvägen,
Barkvägen och Grenvägen innebär en eventuell utbyggnad äv Gravaleden en
ökning av bullerstörningen medT-2ldB(A) i jämförelse med Noll-altemativet. Av
ovanstäende L8 störda bostadshus kommer 12 att exponeras för maximalniväer
som inomhus beräknas överstigande 45 dB(A). Osäkeriret föreligger vid beräkning
av inomhusvärdena beroende pä dälig kännedom om fasadiroläir,g och fönster--
kvalit6. Om i genomsnitt c:a 5 % av foidonen beräknas överskrida maximalnivän
sä beräknas antalet tillfällen när maximalnivän överskrids till 50-70 ggr under
kvälls- och nattetid (kl. 19.00 - 07.00) att jämföras med Noll-alternativets öiiUfanu.,.
En eventuell sänkning av den föreslagna hastigheten 90 km/tim ti\lZO km/tim
medför att bullerniväerna minskar med c:a 2 dB(A) fcir bebyggelsen pä Barkvägen
och.Slalomvj8en 1..En sänkning av hastigheten skullu iä a""ria vägsträika
medföra att den föreslagna bullervallen mot Barkvägen skulie kunna sänkas c:a 0,5
meter. För den övriga bebyggelsen utefter Gravaläden medför en sänkning av
hastigheten till 70 km/tim att bullernivän sänks med c:a 3 dB(A).
Efter de inarbetade bullerätgärderna utefter Gravaleden genomförts äterstär en
fastighet med ett medelvärde som utomhus överskrider 55äB(A) och tvä fastighe-
ter där maximalnivän kan komma att överskrida riktvärdet 45 dB(A), inomhus.

Skärevägen - boendemiljö

Under förutsättning att nuvarande trafikförhällanden bibehäIls, vilket innebär att
Gravaleden ej byggs ut, beräknas är 2010 c:a 47 bostadshus blir exponerade för
medelvärden utomhus överstigande 55 dB(A). Motsvarande antal beräknas till c:a
44 bostadshus om Gravaleden byggs ut, alttsä en minskning med c:a 3 bostadshus.
Den trafikminskning som en eventuell utbyggnad av Gravaleden beräknas med-
föra gör att gränsen för den ekvivalenta-ljuäniv,än 55 dB(A) flyttas 2-4 meter
närmare Skärevägen. Avständsskillnaden som är liten innebär ätt rkilL,uden i
antaletstörda hus före ocheftereneventuell utbyggnad avGravaledenendastkan
betraktas som teoretiskt beräkningsresultat. F8i6erörda boende utefter Skäre-
vägen är skillnaderna mellan ljudniväerna ej uppfattbar.
Trafikminskningen som föranleds av en eventuell utbyggnad av Gravaleden
beräknas ej innebära nägon märkbar skillnad vad avser anül tillfällen när maximal-
nivän överskrids.

Ilandavägen - boendemiljö

Som underlag för beräkningarna har den skyltade hastigheten pä Ilandavägen
förutsatts vara lika med dagens hastighetsbe[ränsning.

Nedan ges en sammanställning av bullervärden för fastigheter belägna utefter
Ilandavägen och angränsande vägar.

VBB/SMAN/HD/Sören,/Vägar,/53455 0Ol4 Gravaleden/Traf ikbuller
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Fastighet/
Adress

Ekvivalent bullernivä,
utomhus, frifältsvärde, dB(A)

Maximalnivä
inomhus, dB(A)

Anm

rEmavagm
Sravalsden ej utbyygd,

ilanoavagen
GEvdedtr utbyggd,

naroilagen
Gravaleden ei utbyygd,

är 20'10

namavagan
Gravaleden utbyggd,

^t 
2O1O

Kvamväoen 4 48 4 4 44
rati kmängden pä

(vamväo€n si med i b€r.
Tralikmängden pä
(vamvägen ei m6d i ber.
Trafikmängden pä
(vamväqen €i med i b€r.

Kvamvägen 2 52 49 50

Kvamvägen 1 52 49 50 50

llandaskolan 51 48 44 4A
Odalvägen 43, Förskolan 56 59 59 frafikmängden pä

)dalväoen ei med i ber

Odalvägen 41 49 15 48 48 rratikmängden pä
)dalväoen 6i med i ber.

llandaväosn 47 60 57 60 60
llandavägen 44 51 58 61 61

llmdaväqsn 40 62 63 63
llandavägen 45 62 63 63

Skäroskolan, Gamla skolm 57 53 56 56
Skäreskolan, Nva skolan 53 50 52 52

Renvallsväg6n 32 46 43 45 45 rfiikmansdeüa-
lenvallsväoen ei med i ber.
trafikmängden pä
lenvallsväoen ei med i ber-

Renvallsvägen 30 49 45 49 49

Renvallsvägen 264 47 44 t7 47 lralikmängden pä
lenvallsväoen ei med i ber.

llandavägen 39 82 63 63
llandaväoen 37 58 55 59 59

Renvallsvägen 24 45 42 47 47 trafikmängden pä

llandaväoen 30 57 54 57
llandavägen 3il 62 59 63 63

llandaväoen 31 59 56 59 59

Renvallsvägan 18 43 40 48 48 Etikmängden pä

llandaväoen 26 59 55 59 59
llandaväoBn 24 63 59 63 63
llandavägen 29 58 55 58 58

llandaväoen 27 62 59 63 63

Benvallsvägsn 14 49 45 47 47 irafikmängden pä
lahw.ll6,3^6h Äi ,

Renvallsvägen 12 17 AA 47 47 frafikmängden pä
eÄ6w.116,ä^a^ 6i

llandaväoen 224 63 59 63 63
llandavägen 22 59 55 59 59

llandaväo€n 20 59 55 59 59
llandaväqsn 2 l 62 59 63 63
llandaväffi 19 60 57 60 60
llandaväoen 1 I 63 59 63 63
OdalväFn I 46 13 43 43 irafikmärEden pä

)dalväg6n oc+r

;kolhßväoon ei med i b6r

Odalvägen 2 46 43 42 42
ranmangoen pa

)dalväg€n och
;kolhu$äden ei mar, i ha,

llandaväosn 1 7 62 59 63 63
llandaväEen 15 57 54 56 56
llaftraväoon 13 56 53 54 54
R€nvdbvägen 2 55 54 53 53 tralikmängden pä

leNallsaäg€n ei med i b€r.
kafikmängden pä
iranituäoen medtaden i her

Malcolmsväg€n 3 63 60 63 63
rarNralrgue[ [E

etalcolmsägen ej med i ber

Malcdmsvägen 5 56 53 54 54
ralikmängden pä

,lal@lmsvägen 6j med i ber

Oska ToIp l:1 08 58 54 54
Östra Tom 1:79 52 51 48 48
Csntrumvägon 1 58 56 57 57 l'rafikmängd€n pä

)sntrumvägon msdtagen i

Csntrumväg€n 2, mot llandsv. 57 54 58 58
rarKmar§oen pa

)€ntrumvägen medtagen i

Trysituägen 9. mot llandav. 60 58 58 58

frafikmängd€n pä
frysituägtr €j med i ber,
frafikmärEd€n pä
;käreväg6n medtagen i

Bullernioder frän aägtrafiken pä llandaoägen under ett ärsmedeldygn är 2070.

BB/SMAN/ HD /Sären/Vägar,/3455 0014 Gravaleden/Traf ikbuller
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Bilaga 'l e: Fördjupad konsekvensanalys

TRAFIKBIJLLER

/:MAN/HDlSören/Väga./34SS 0Ol4 cravateden/Trafikbuller O-06-30 -- v

Av tabellvärdena framgär att om Gravaleden inte bygg, kommer är 2010 c:a 30bostadshus utefter. Ilandavagen att exponeras fcir ekvivalentvärden utomhusöverstigande 55 dB(A). 12 av dessa hus e*po.r"ru, av bullervärden överstigande 60
9B(A) samtliga30 hT-o:! ytterligare ti kan bli utsatta för maximalvärden sominomhus överstiger 4s dB(A) viä en beräknad iasaddampning pä zs dB(A).osäkerhet fcireliggervid beräkning av inomhusvärdena beroende pä dälig känne-dom om fasadisoleri_ng och fönsärkvatitd. Antalet tillfällen när maximalnivänkommerattöverskridaiberäknas till50-70ggr;J;;kväIls.-ochnatteiid (kl. 19.00- 07.00).

Motsvarande antal hus som exPoneras fcir ekvivalentniväer överstigande 55 dB(A)om Gravaleden byggt är 18 sialltsä en minskning med 12 hus. ffi-uortudshus
lteftel llandavägen kommer att exponeras av värden överstigande 60 dB(A) omGravaledel-byggt. Antalet tillfällen när maximalnivän kommer att överskridasberäknas till 15-35 ggr under kvä[s.- och nattetid (kl. 19.00 - 07.00).
Minskningen mätt idB(A) rör sig fdr samtliga hus me[an 3-4 dB(A). Den minskadestörningenfränvägtrafiken liggärsäledesiä gränsentillvad ro;i";;;pfattas avdet mänskliga örat.

Gravaleden nordost om Skärebron - boendemiljö
Anläggandet av vägrondell och i samband därmed ny vägsträckning för väg720medför minskad störning frän vägtrafiken för fastigheterna Almar L:4 och L:10.
Fastigheten Almar 1:4 beräknas är. 201,0 att exponeras för ljudniväer som meddagens vägsträckning ligger pä en ekvivalentnivä utomhus oÄ .,u siJnla; o.r, ur,maximalnivä inomhus om i:a 39 dB(A). Motsvarande värden för Armar 1:10beräknas titl56 dB(A) och42 dB(A). Med'de"1ru 

"asrt 
äckningen o.h;;;o"de1enberäknas fastigheten Almar l:4 fäen sänkning av tullemivääma med äa 4 dB(A)och Almar 1:10 en sänkning med ca 1 dB(A)I

En eventuetl utbyggnad av Gravaleden och därmed ökade trafikflöden päverkarej bullersituationen pä fastigheterna.

Rätorpsvägen - boendemiljö
P.{ vägavsnittet mellan Borgmästarbron och skärebron beräknas om Gravaleden
.ejblir utbyggd ocl,r nuv.ar^an?e hastighetsbegrä;r;id;, gärler c:a 101 bostadshusberöras av ekvivalentniväer utomhrls översägande 5"5 aüral är 201,0.En utbygg_nad av Gravaleden medför en beräkn3d trafikllnirrg pa Rätorpsvägen och skoga_holmsvägen med c:a 900 fordon per ärsmed"tdt;.,:'
Trafikökningen som en eventuell utbyggnad av Gravaleden medfdr gör att grän-sen för den ekvivalenta ljudnivän *-oyel flyttas 3-i meter längre ifrän vägen,vilket T"-lfqlitt ytter[gäre c:a 6 bostadshu, J*po.,".as frir utomhusniväer över-stigande55 dB(A)' AvstAndsskillnadensom ärliien innebär attskillnaden i antaletstörda hus före och efter en eventuell utbyggnal * crurraleden endast kanbetraktas som ett teoretiskt beräkningsresu'iiat. För berörda boende utefter

ä1fii:"rgen 
och skogaholmsvägen ar ikillnaderna mellan ljudnivä"rr,u 

"1 
upp_



Trafikökningen som föranleds av en eventuell utbyggnad av Gravaleden beräknas

endast innebära en marginell ökning vad avser antal tillfällen när maximalnivän

överskrids.

Tuggeliteomrädet - friluftsmiliö

Tillsammans med denberäknade störningen frän trafiken pä Gravaleden och väg

6l/11kommer större delen av den västia Tuggetiteterrängen att exponeras för

ljudniväer överstigande 40 dB(A). Omrädet kring Hults gamla tomt som idag

,ipplers som relati-vt ostört kommer när Gravaleden byggts ut att exponeras för

tä?ikbuller överstigande 45 dB(A) liksom delar av partiet med motionsspär och

omrädet söder o- ä"r, planerade Gravaleden. Omrädet Lilla Vänsberg och öster

därom kommer om Grävaleden byggr att exponeras av ljudniväer mellan 40-45

dB(A) och däröver beroende pä närheten till vä96L/ 62'

vid den föreslagna bullervallen söder om motionsspären och vid Hults gamia tomt

beräknas gränsän för ljudnivän 50 dB(A) vara belägen 90 - 100 meter frän Grava-

leden.
En eventuell sänkning av den föreslagna hastigheten 90 km/tim till 70 km/tim
medför attbullerniväärna minskar -ä.,u 3 dB(A) vid Tuggeliteomrädet. Sänk-

,,ir,g"r, av hastigheten skulle medföra att gräinsen förbullemivän 45 dB(A) flyttas

",u 
i5 meter närmare den föreslagna Gravaleden'

Ilandavägen - friluftsmiljö

Derekreationsytorsomidagfirursinvidllandavägen,bollplansöderomväge"g.l
badplatsen vid Ihndasjön,"ko**ut om Gravaleden byggt ut att Iä :" minskad

bullerstörning frän Ilandavagen med 3-5 dB(A), beroende pä avständ till vagen'

Atgärder inarbetade i arbetsplanen

För bostad.shus där bullemivän endast ligger marginellt över riktvärdet, bedöms

ätgärder ej motiverade. Awikelser uppäloch nedät pä 2 dB(A) bör normalt inte

betraktas som awikande i samband *ed utt man jämför beräknade värden med

riktvärdena. Dettaberor dels pä att förändringar av denna storleksordning intg är

uppfattbara av det mänskhgä örat, dels pä att beräkningsTgtgdema innehäller

osäkerheter som kan uppg:ä ti1l storleksordningen"l'-2 dB(A). Ibland kan en

bullerdämpande ätgard irrr,äUaru ett förfulande ingrepp i landskapetellernegativ

päverkan pa rarauärlla kulturmiljöer och kan av denna anledning inte motiveras

ä,0 
"., 

mindre säkning av bullernivän. Ett ytterligare led i bedömningen om en

ätgard bör genomföias eller inte är att göra en avvägning med hänsyn till
koitnader oCh effekter för föreslagen ätgärd'

Vid dimensionering av de föreslagna ätgärderna bör mäIet vara att riktvärdes-

Bilaga 'l e: Fördjupad konsekvensanalys
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TRAFIKBULLER

niväerna skall klaras. Avsteg frän mälet kan bli aktuellt om kostnaden överstiger
vad som är rimligt.

Nedan redovisas de ätgärder som är inarbetade i arbetsplanen eller pä annat sätt
ingär i Vägverkets ätaganden. Atgärderna kommer endast att genomföras om
överenskommelse kan träffas med de markägare somberörs. Atgärderna innebär
att riktvärdesniväerna uppnäs för säväl medelvärdet utom- och inomhus som
maximalnivän inomhus. Läget för ätgärdema redovisas pä bilaga G.

o Nuvarande bullervall mellan bebyggelsen pä Grenvägen och Gravaleden
höjs med c:a 1,5 meter mellan vägsektioema 3 / 415 och 3/ 600. Mellan
sektionerna3/600 och3/640 höjs nuvarande vall/marknivä med c:a1.,7

meter.

Ny bullervall uppförs mellan bebyggelsen pä Barkvägen och Gravaleden.
Vallen uppförs i omedelbar anslutning till vägdiket med en höjd av c:a 3,0

meter mellan sektionerna3/Z}] och 3/400 och till en höjd av c:a 2,0 meter
mellan planerad gängbro och sektion3 / 400.

Ny bullervall uppfcirs mellan sektionerna?/L}} och2/320 för att minska
störningen vid passerandet av Tuggeliteomrädet. Ett uppförande av buller
vall medför att gränsen för ljudnivän 45 dB(A) flyttas c:a 60 meter närmare
Gravaleden bakom bullervallen.

Bostadshuset pä fastigheten Östra Torp 1:96 exponeras för trafikbuller frän
Ilandavägen, väg 61./62och Gravaleden. Bullerplank uppförs mot Grava
leden i direkt anslutning till vägdiket mellan sektion 0/505 och 0/560.
Planket uppförs till en höjd av c:a L,5 meter över befintlig marknivä. Mot
Ilandavägen uppförs ett c:a 2,0 meters högt plank tillen längd av c:a 15 meter.
Planket uppförs i fastighetsgräns.

Fastigheten Östra Torp L:30 föresläs bti föremäl för inlösen.

Möjliga ätgärder ej inarbetade i arbetsplanen

Utöver de ätgärder somfinns inarbetade i arbetsplanenfinnsmöjlighet att genom-
föra ytterligare ätgärder. Vissa av dessa ätgärder har föreslagits för att uppfylla de
regionala miljömäl som ställs av Länsstyrelsen i Värmland. I varje enskilt fall kommer
Vägverket att göra en awägning mellan kostnader, landskapsbild m.m. och de
effekter som uppnäs. De ätgärder som nedan nämns som möjliga att genomföra
kommer endast att genomföras om överenskommelse kan träffas med berörda
markägare.
o I de fall där maximalniväema inomhus överstiger 45 dB(A) eller ekvivalent

nivän 30 dB(A) finns möjlighet att sänka niväema genom fasadätgärder. De
fasadätgärder som i första hand äsyftas är fönsterisolering av fönster som är
vända mot bullerkällan. Pä nedanstäende fastigheter finns möjlighet att ge
nom fasadätgärder sänkabullerniväerna inomhus om fönsterkvalit6n idag är
av lägre standard.

SMAN/HD,/Stuen,/Vägar/3455 0014 Gravaleden/Trafikbuller
-06-30
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Grerutägen 2-4:Pägrund av bostadshusets närhet tilI Stamvägen lämmnas en
öppning mot Gravaleden vilket medför att trafikbuller frän Gravaleden
päverkar fastigheten. Maximalnivän inomhus beräknas med en
fasaddämpning pä c:a 30 dB(A) till48 dB(A). om fönsterkvalit6n idag är av
en lägre standard vilket innebär lägre fasaddämpning kan fönsterisolering i
fasad mot Gravaleden vara en möjlig ätgärd för att minska maximalstörningen
inomhus.

ÖstraTorp 1:96: Maximalstörningen inomhus kan minskas genom fönster
isolering i fasader mot Gravaleden och Ilandavägen.

För bostäderna pä Soldattorpet, Slalomvägen, Barkvägen och Grenvägen
som samtliga fär en kraftig ökning av bullerstömingen vid ett genomförande
av Gravaleden finns möjlighet att ytterligare minska störningen frän väg
trafiken genom attutöka nuvarande och föreslagnabutlerskydd eller genom
att tillskapa nya.

För att förbättra bullerskyddet för bostäderna pä Soldattorpet bör de garage
som idag finns mot Gravaleden sammanbindas med c:a 2 meter höga plank.
För Soldatorpet 5-7 och 34-36 bör nya vallar alt. plank uppföras till en hojd av
c:a 2 meter. Ovanstäende ätgärder ger en sänkning av bullernivän med 3-4
dB(A).

En höjning med c:a2,5 meter av nuvarande vall mellan bostäderna pä
Slalomvägen och Gravaleden skulle medföra en sänkning avbullerniväerna
med 3-4 dB(A). För att erhälla motsvarande sänkning för Slalomvägen 1

krävs att en ny bullervall uppförs till en höjd av c:a2,7 meter invid tomtgräns.

För bostäderna pä Barkvägen och Grenvägen där ätgärder redan inarbetats
för att sänka bullerniväema till c:a 55 dB(A) krävs en ytterligare höjning med
c:a 2 meter av de föreslagna bullervallarna för att sänka bullerstörningen med
ytterligare 3-4 dB(A)

För att sänka bullemivän för bostadshuset pä fastigheten östra Torp L:66
finns möjlighet att uppföra bullervall mellan sektionerna3/620 och}/720.
Vallen uppförs till en höjd av L,5 meter över körbanemitt.

VBB/SMAN/HD/Soren/Vägar,/53455 0014 Gravaleden/Trafikbuller
r997-06-30
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ALTERNATIVA LOKALISERINGSSTUDIER

I anslutning till MKB för utredningplanen gjordes även enklare konsekvensbeskrivningar
av andra vägsträckningsalternativ än de utredningsplanen och MKB avsäg. Dessa
alternativ benämndes Nollplus- och Norr-om-Skäre- alternativen. lnget av alternativen
bedömdes dock vara realistiska som alternativ till Gravaleden.

Under arbetsplaneskedet har ytterligare alternativ aktualiserats och studerats översiktligt.
De har benämnts Järnvägsbro-alternativet samt Tunnel-alternativet men inte heller dessa
har bedömts intressanta för närmare studier.

I det följande beskrivs alternativen kortfattat, dess ev förtjänster och brister samt motive-
ringar till vadör de avförts som alternativ. Alternativens sträckning framgär av följande
illustrationskarta.

Norr-om-Skäre-alternativet
Järnvägsbro-alternativet
Nollplus-alternativet
Tunnel-alternati vet
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Nollplus - alternativet

Nollplus-alternativet innebär bibehällen trafik (inklusive tung trafik) pä llandavägen samt
att edorderliga ätgärder vidtas för att ästadkomma acceptabelframkomlighet och trafiksä-
kerhet erhälles samt att oacceptabla störningar undvikes.

De största problemen frän framkomlighetssynpunkt är järnvägskorsningen, hastighets-
begränsningen och farthindren vid Skäreskolan samt korsningarna vid Centrumvägen och
Granitvägen.En minimistandard för framkomlighet erfordrar planskild korsning med järn-
vägen, breddning av vägbanan förbiskolan samt ombyggnad av korsningarna. Utrymme
finns för minirondeller i vägkorsningarna. Breddning av vägen vid Skäreskolan kan
emellertid inte ske utan stora och kostnadskrävande ingrepp i omgivande bebyggelse.
Utrymmet och avständet till centrumavfarten medger inte en lösning med vägbro över
järnvägen.

Frän trafiksäkerhetssynpunkt edordras efter en hastighetshöjning att vägen avskärmas
frän gcm-trafik med t ex nät eller plank och att broar anläggs för korsande gcm-trafik över
llandavägen. Vidare behöver korsningarna med Granitvägen och Centrumvägen ges en
säkrare utformning (t ex refuger eller minirondell). Nya tillfartertill bostadsfastigheterna och
seruicebutiken behöver anordnas men detta kan som regel inte ske utan allvarliga inträng
i grannfastigheter.

Bullerstörningar för bostadsbebyggelsen, Skäreskolan, Skärekyrkan, ldrottsplatsen och
badet kan reduceras genom anläggande av bullerplank/bullervallar utmed de utsatta
omrädena. Detta kan dock upplevas som negativa ingrepp i närmiljön.

Störningar frän avgasutsläpp och genom vibrationer kan inte ätgärdas.

Sammantaget innebär detta att det är möjligt att ästadkomma acceptabel trafiksäkerhet
och reducerade störningar med nuvarande trafik pä llandavägen men att detta endast kan
ske genom ingrepp i befintlig bebyggelse. Dessa möjligheterförsämras dock avsevärt vid
en bedömd framtida trafikökning enligt utförd trafikanalys.

Framkomligheten kan iviss män förbättras genom omfattande ingrepp i bebyggelsen men
problemen med järnvägen synes inte ha nägon rimlig lösning. Jämfört med Gravaleden,
där en stor del av sträckan ges 90 km/tim som tilläten hastighet, blir framkomligheten i ett
noll-plusalternativ mycket begränsad eftersom närheten till bebyggelse häruid begränsar
högsta tillätna hastighet till 30 km/tim.

Norr-om-Skäre- alternativet

Huvudtanken i detta alternativ är att llandavägen stängs av för genomgäende trafik
samtidigt som genomfarlstrafiken leds norr om Skäre pä väg 721 lill Grava kyrka där
anslutning tillväg 62 och Hynboholmsvägen sker. Anslutning tillväg 61 skervid Hynboholms
trafikplats.

En annan utgängspunkt är att alternativet skall ha jämförbar standard med Gravaleden,
vilket medför vissa standardhöjande ätgärder.
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För att erhälla rimlig trafiksäkerhet och framkomlighet edordras breddning till 9 meter och
ny beläggning av väg721frän llandavägen till Grava kyrka. Vid Grava kyrka behövs ny
vägsträckning för att räta ut befintlig kurva samt ny trafikplats för anslutning till väg 62 och
Hynboholmsvägen. Utmed väg 721 behövervidare ny gcm-väg anläggas, belysning flyttas
samt 6 vägkorsningar byggas om. Hastighetsbegränsningen höjs till 70 km/tim frän strax
norr om korsningen med llandavägen.

För Hynboholmsvägen erfordras breddning, förstärkning, delvis ny vägsträckning (inkl
anslutning till Hynboholm) samt ny beläggning frän väg 62 tilljärnvägen vid Hynboholm.
Vid järnvägen anläggs ny vägport och frän denna ny väg till trafikplats Hynboholm.

Den totala kostnaden för detta norr-om-Skäre-alternativ beräknas uppgä lill ca42 milj kr
(inkl marklösen mm) vilket kan jämföras med kostnaden för Gravaleden om ca 34 milj kr.

Norr-om-Skäre-alternativet innebär inte heller nägon lösning för östlig trafik till/frän llanda
industriomräde och det nya arbetsplatsomräde som planeras väster om väg 62. Detta
medför antingen 4,5 km omväg för denna trafik eller att efterlevnaden av ett förbud mot
genomfart pä llandavägen blir begränsad.

När det gäller trafikens störningar för omgivningen medför norr-om-Skäre-alternativet
visserligen förbättringar för boende, verksamheter och fritidsaktiviteter utmed llanda-
vägen, bl a minskar antalet bullerstörda boende. Men samtidigt ökar störningarna utmed
Skärevägen sä att ytterligare boende kommer att utsättas för bullerstörningar utöver de
som idag berörs av störande bullerniväer.

Sammantaget innebär detta att kostnaderna för norr-om-Skäre-alternativet blir större än
Gravaleden, att trafikuppgifterna inte löses till fullo samt att trafikens störningar flyttas frän
en del av orten till en annan där dessutom fler blir berörda.

Det är angeläget att finna korsningspunkter som ger goda fördelningseffekter för trafiken
pä de ingäende väglänkarna. Vid llanda binds idag tre större vägar ihop och ger därigenom
de trafikmässigt mest gynnsamma förutsättningarna för anknytning av ytterligare en
trafikled. Vid en anknytning norr om Skäre blir dessa effekter begränsade samtidigt som
delar av trafiken fär längre vä9.

Järnvägsbro-alternativet

Ett förslag som framföfis är bl a att bygga en planskild anslutning till väg 62 direkt norr om
bron över järnvägen väster om Stodene. Fruktvägen förlängs ca 200 meter mot nordväst
utefter järnvägen och kopplas till bron. Befintlig mindre väg mot llanda Gärd tas bort
nordost om järnvägen.

En tanke med detta alternativ är att avlasta llandavägens trafik frän Stodene.

Trafikströmmar som bedöms fä en förbättring av en sädan lösning är in-/utgäende trafik
mellan Stodene och väg 61 och väg 61/62 som idag väljerantingen llandavägen eller den
mindre väg som gär väster om Stodene och ansluter till väg 62 vid llandavägen eller vid
llanda Gärd. | övrigt päverkas inga trafikströmmar i nämnvärd omfattning.

Aktuella strömmar tillifrän Stodene och västerut uppgär enligt trafikanalysen till 200 pä
llandavägen och 500 pä vägen väster om Stodene. Anläggningskostnader för trafikplats
och ny väg bedöms bli mycket höga i förhällande till det begränsade antalfordon som skulle
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nyttja anläggningarna. Avlastningen av llandavägen blir dessutom marginell.

En variant pä denna lösning har förts fram och innebär att ny anslutning vid järnvägsbron
kombineras med att nuvarande anslutning vid Grava §rka tas bort. En sädan lösning
bedöms medföra att en stor del av genomfartstrafiken pä Skärevägen till/frän Forshagä
väljer llandavägen.

Ttrnnelalternativet

Slutligen har det sk Tunnelalerativet undersökts. Alternativets sträckning sammanfaller
med alternativ 1 enligt utredningsplanen och gär genom Tuggeliteterrängen. Tanken var
att Tuggeliteskogen skulle kunna passeras i tunnel för att därigenonr minska intränget i
friluftsomrädet samtidigt som sträckan för den nya vägen skulle bli relativt kort.

Det visade sig dock att tunnling ej var mojlig genom berget utan dagschakt med
överdäckning och äterfyllnad skulle erfordras. Kostnaderna fördetta skulle blimycket höga
samtidigt som intränget i friluftsomrädet skulle bli mycket omfattande
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SAMRÄD

SAMRAD

Arbetet med arbetsplanen och dess miljökonsekvensbeskrivning har letts av en projekt-

grupp bestäende av företrädare för bl a länsstyrelsens miljö-, plan- och kulturmiljöenhet

samt Karlstads kommuns stadsbyggnads-, fastighets- och gatukontor.

Särskilda samräd med ovannämnda myndigheter har därför inte varit motiverade.

Underhandskontakter med enskilda tjänstemän har givetvis förevarit i detaljfrägor.

Samräd beträffande naturvärd, bl a beträffande fägellivet iomrädet, har även skett med

företrädare förnaturskyddsföreningen och dädetgälltviltfrägor med jakträttsinnehavarna.

I dessa f rägor har kontakter även förevarit med Skogssällskapet, Skogsvärdss§relsen och

Jaktvärdsförbundet.

Samräd med berörda fastighetsägare och en bredare allmänhet hölls vid

markägarsammanträde i Skäre 1997 -04-23 -
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KÄLLFÖRTECKNING

rArrrÖnTBcKNING

Utredningsplan väg 723 Gravaleden, Miljökonsekvensbeskrivning okt 1g93, BBK
Översiktsplan 1 g90, Karlstads kommun

Översiktsplan 1 997s samrädshandring, Karrstads kommun
Trafikanalys väg 723 Gravaleden, rev juni 1gg7,VBB Samhällsbyggnad/BBK-kontoret
Ahl6n, I & Tjernberg, M. Rödlistade ryggradsdjur i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU.
Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, J.-E. Rödlistade växter i sverigel gg5. ArtData-banken, SLU

carlsson, stieg. pers komm. ornitorog. uppgifter om vitryggig hackspett.
Ekologisk bedömning vid planering av vägar och järnvägar. VV publ 1996:32
Florainventering. 1993. BBK, Uddevalla.

Forsman, Kurt. Pers komm. Jakträttsinnehavare

Larsson, Ake. Pers komm. Jakträttsinnehavare

Lövskogsinventering vid Klarälven - Skäre 1995 med vissa kompletteringar 1997.
skogsvärdsstyrelsen och Naturssddsfören in gen i Karlstad.
Naturvärdsprogram för Karlstads kommun, 1ggs. Fyra detar.
Naturvärden Tuggeliteterrängen. Hans Wennerholm.

Skogssällskapet, Karlstad. pers komm.

Värmlands läns jaktvärdsförbund. pers komm.

Wilde, Fredrik. Pers komm. skogsvärdss§relsen och Naturskyddsföreningeni Karlstad.
Uppgifter om vitryggig hackspett.
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