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1. Sammanfattning 
Projektets vägsträcka, Lönnemossa by - Klingvägen, går genom Hosjö i östra delen av Falun. 
Sträckan har på flera platser bristande trafiksäkerhet samt ett behov av utökat och förändrat 
flöde av trafik. 

Längs sträckan Lönnemossa by-Klingvägen har det skett dödsolyckor där bland annat 
felaktigt beteende varit orsak. Otillåtna vänstersvängar vid bland annat avfarten till 
Färgvägen har orsakat att bilisten kommit över i motsatt körfält, vilket har föranlett olyckor. 

Ett av målen med projektet är att öka trafiksäkerheten. Detta uppnås dels genom 
ombyggnad av två trafikplatser, Östra Hosjö och Lönnemossa, dels genom att mitträcke 
sätts upp längs med hela den aktuella vägsträckan. Delar av vägsträckan kommer också 
förses med viltstängsel vilket kommer att minska viltolyckorna. 

Vid trafikplats Östra Hosjö/Färgvägen föreslås avfarten västerifrån mot Färgvägen anläggas 
som en parallellavfart. Påfarten österut från Färgvägen byggs om till ett accelerationsfält. 
Vid trafikplats Lönnemossa föreslås ett accelerationsfält att anläggas på påfartsrampen 
västerut mot centrala Falun.  

Mitträcke bidrar till en ökad trafiksäkerhet då det eliminerar allvarliga mötesolyckor, 
förhindrar otillåtna vänstersvängar och försvårar möjligheten för oskyddade trafikanter att 
passera över E16 längs sträckan. Mitträcket bidrar även till en tydligare markering av 
vägmitt vilket underlättar för trafikanter vinter- och kvällstid. I kombination med att 
mitträcket förses med reflexmarkeringar förtydligar mitträcket vägens linjeföring.  

Bullerskyddsåtgärder planeras att utföras inom ramen för vägplanen där buller från statliga 
vägar och järnvägar har räknats samman i beräkningsmodellen, och bullerskyddsåtgärder 
föreslås utifrån detta. De allra flesta befintliga bullerskyddsskärmar kommer att bytas ut 
mot nya och ett antal nya bullerskyddsskärmar planeras också längs med delar av sträckan. 

Ett antal omarbetningar har skett i uppdraget. Den senaste förändringen som har skett 
under 2021, innebär att åtgärder vid trafikplats Västra Hosjö med ramper, gång- och 
cykelväg, ny bro samt cirkulationsplats utgår ur projektet. Detta på grund av att finansiering 
saknas.  
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Bakgrund och motiv 
E16 är en Europaväg som utgör en viktig tvärförbindelse mellan Norge och Sverige. I Sverige 
är den en viktig del i det nationella vägnätet. E16 är den huvudsakliga infartsvägen till Falun 
österifrån och fyller därför en viktig funktion som lokalt pendlingsstråk. Vägen är på denna 
sträcka klassad som prioriterad väg för kollektivtrafik och rekommenderad väg för 
transporter med farligt gods.  

Längs sträckan Lönnemossa by-Klingvägen har det skett dödsolyckor där bland annat 
felaktigt beteende varit orsak. Otillåtna vänstersvängar vid bland annat avfarten till 
Färgvägen har orsakat att bilisten kommit över i motsatt körfält, vilket har föranlett olyckor. 
Det förekommer också okontrollerad gångtrafik över E16, speciellt utsatt är området vid 
fotbollsplanen nära Steffens väg och vid bensinstationen ST1. 

Under 2020 tog Trafikverket beslut om att mitträckets utbredning utökas västerut från bron 
över järnvägen till trafikplats Västra Hosjö och vidare mellan trafikplats Västra Hosjö och 
Klingvägen. Trafikverket beslutade även att höja trafiksäkerheten genom att komplettera 
med viltstängsel längs E16. Viltstängslet förlängs förbi trafikplats Lönnemossa i öster och 
avslutas i höjd med bro över Kyrkvägen. Det fanns också ett behov av en översyn av 
hastighetsbegränsningen mellan trafikplats Lönnemossa och Lönnemossa by. 

Dessa förändringar innebar att vägplanen som var ute på samråd under våren 2019 har 
utökats i väster, Västra Hosjö-Klingvägen och i öster Lönnemossa-Lönnemossa by. Den nya 
vägplanen omfattar sträckan Lönnemossa by-Klingvägen.  

Under 2021 har Trafikverket beslutat att åtgärder vid trafikplats Västra Hosjö med ramper, 
gång- och cykelväg samt cirkulationsplats utgår ur projektet. Detta på grund av att 
finansiering saknas. I och med att inga åtgärder kommer att göras längs med Steffens väg, 
finns inte heller något behov av en ny längre bro över Steffens väg. Trafikverket har däremot 
beslutat att gå vidare med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för väg E16. Detta innebär att det 
fortsatt planeras och projekteras för mitträcke längs sträckan Lönnemossa-Klingvägen. 
Trafikplats Östra Hosjö, trafikplats Lönnemossa samt Färgvägen planeras också att utföras i 
enlighet med utformningen från samrådshandlingen från 2019. Bullerreducerande åtgärder 
och viltstängsel längs med delar av sträckan ingår fortsatt också i vägplanen. 

Under 2013 togs en förstudie fram gällande sträckan Lönnemossa-Klingvägen, med 
förstudien som underlag beslutade Länsstyrelsen i Dalarnas län 2013-02-18 att projektet 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Under hösten 2020 togs ett 
samrådsunderlag fram gällande sträckan Lönnemossa-Lönnemossa by, då denna sträcka 
inte utretts tidigare. Länsstyrelsen tog ett beslut 2021-03-01 att projektet inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.  
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Figur 2.2–1. Översiktskarta med aktuellt utredningsområde 
 

Väster om Klingvägen är vägen mötesseparerad (2+1-väg). Öster om trafikplats Lönnemossa 
är vägen också mötesseparerad (2+1-väg). Däremellan är vägen cirka 13 meter bred och inte 
mötesseparerad. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h. 

Lönnemossa by har två anslutningar till väg E16. E16 är mittseparerad vid båda 
anslutningarna. Förbi den östra anslutningen är hastighetsbegränsningen 100 km/h och 
vägen omges av viltstängsel.  

2.2. Planläggningsprocessen 
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 
av Väglagen och Lagen om byggande av järnväg och som slutligen leder fram till en vägplan 
eller järnvägsplan, se figur 2.2–1. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid 
det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, 
om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett samrådsunderlag som beskriver hur 
projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till 
väg- eller järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 
försiktighets- och skyddsåtgärder. Om länsstyrelsen bedömer att projektet inte medför 
betydande miljpåverkan ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls tillgänglig för 
granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. 
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När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter 
detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen.Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för 
dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att Trafikverket 
ska samla in deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd 
sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 2.2–2. Trafikverkets planläggningsprocess.  
 

2.3. Transportpolitiska mål, ändamål och projektmål 
2.3.1. Transportpolitiska mål 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 
landet. Målet ska uppnås genom att tillgängligheten för medborgarna och näringslivet 
säkerställs samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och hälsa.  

Under det övergripande målet finns två delmål, funktionsmålet och hänsynsmålet. 
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet innebär 
att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 

I Strategi för miljöanpassade transporter i Dalarna, som tagits fram av Trafikverket, 
Länsstyrelsen i Dalarna och Region Dalarna år 2009 framgår följande mål för 2020 som 
berör vägplanen: 

• Transportsystemets och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att 
skadliga intrång i stads-, kultur- och naturmiljön begränsas och så att de inte utgör 
hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Hänsyn ska också tas 
till att transportsystemet ska vara jämlikt och jämställt. 

• Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och 
förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda.  
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2.3.2. Ändamål och projektmål  
Övergripande ändamål 
Projektets ändamål är att inom utredningsområdet öka trafiksäkerheten för alla trafikanter 
samt att öka framkomligheten för tung trafik. Vidare skall ingen negativ påverkan av 
framkomligheten på E16 ske till följd av projektet.  

Projektmål 
Tidigt i projektet formulerades viktiga mål för projektet. Målen uttrycks som kvaliteter eller 
funktioner som ska eftersträvas för utformning av vägen. De ska ge en vägledning och en 
möjlighet att styra projektet under fortsatt planering, projektering och i byggskedet. 
Följande projektmål har definierats för projektet: 
 

• Trafiksäkerheten på sträckan Lönnemossa by-Klingvägen skall förbättras. 

• Otillåtna vänstersvängar vid Färgvägen skall helt eller delvis motverkas. 

• Att förbättra bullersituationen i form av utökade bullerskyddsåtgärder för 
närboende.  

2.4. Tidigare utredningar 
2.4.1. Förstudie 2013 
Förstudie E16 Lönnemossa – Klingvägen (daterad 2013-07-05) analyserade möjligheten att 
lösa problemen enligt fyrstegsprincipen:  

o Steg 1 Tänk om: anses inte relevant. Inte aktuellt för detta projekt. 

o Steg 2 Optimera: anses inte relevant. Ej behov i detta område. Trafikmängderna 
på denna sträcka är inget problem för detta avsnitt. Framkomligheten är inte 
begränsande. 

o Steg 3 Bygg om: anses vara den mest rimliga lösningen för vägens problem. E16 
och Steffens väg är möjliga att bygga om för att öka trafiksäkerheten för alla 
trafikanter samt även den mest rimliga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

o Steg 4 Bygg nytt: anses inte relevant. Inte samhällsekonomiskt försvarbart. 
Infarten mot Falun är begränsad av sjöar och befintlig bebyggelse. Därför är 
nysträckning inget alternativ på denna sträcka.  

Trafikverket beslutade 2013-06-27 om fortsatt projekteringsarbete med att upprätta vägplan 
för den aktuella sträckan. Vägplanen var ute på samråd under 2015. Arbetet återupptogs 
2018, efter att ha pausats mellan 2015–2018. 

2.4.2. Samrådsunderlag 2020 
Under hösten 2020 togs ett samrådsunderlag fram för sträckan Lönnemossa by-
Lönnemossa. Underlaget har enligt planläggningsprocessen samråtts under höst/vinter 
2020, synpunkterna har sammanfattats och besvarats i samrådsredogörelsen. Länsstyrelsen 
tog beslut 2021-03-01 utifrån samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen att projektet 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
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2.5. Geografisk avgränsning 
Projektet omfattar ett område som sträcker sig från Lönnemossa by i öster till ett område i 
väster som begränsas av cirkulationsplatsen där Klingvägen ansluter mot E16, se 
utredningsområde i figur 2.2–1.   
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3. Miljöbeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har i beslut daterat 2013-02-18 bedömt att projektet inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Efter ett möte med länsstyrelsen i samband med 
att projektet återupptogs har länsstyrelsen 2017-10-03 bekräftat att beslutet om icke 
betydande miljöpåverkan står fast. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver 
därmed inte tas fram. Även sträckan Lönnemossa-Lönnemossa by har beslut från 
länsstyrelsen om att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, beslutet 
togs 2021-03-01.  

Projektets konsekvenser för miljön ska än dock bedömas i en så kallad miljöbeskrivning. 
Enligt väglagen ska en miljöbeskrivning innehålla uppgifter om projektets förutsägbara 
påverkan på människors hälsa och miljön. Miljöbeskrivningen ska redovisa uppgifter om 
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § 
miljöbalken och kulturmiljölagen. 

Miljöbeskrivningen följer även 6 kap. miljöbalken avseende redovisningar av de uppgifter 
som krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och 
hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.  

3.1. Avgränsning 
Utredningsområdet framgår av figur 2.2–1 och omfattar främst väg E16 och dess 
trafikplatser. Bedömning om effekter och konsekvenser av de planerade åtgärderna har 
gjorts inom ett influensområde. Influensområdet varierar beroende på vilka åtgärder som är 
aktuella och den miljöaspekt som ska utredas. De aktuella åtgärderna är i detta fall 
begränsade och det är inte fråga om nyanläggande av väg. Detta begränsar influensområdet.  

Influensområdet för buller baseras på överskridande bullerriktvärden för byggnader 
(bostäder, vårdlokaler och skolor) och områden. Vibrationer behandlas inte i detta 
planförslag, då bedömningen är att inga riktvärden kommer att överskridas.  

Influensområde för grund- och ytvatten berör ett större område vilket bland annat 
inkluderar den närliggande recipienten Hosjön. I kulturarvsanalyserna har ett bredare 
utsnitt av landskapet redovisats för att tydliggöra projektets påverkan i ett större 
kulturhistoriskt perspektiv. Landskapsanalysen, naturvärdesinventering förstudie och 
markmiljöanalyser berör i första hand utredningsområdet.  

Inga viltpassager är aktuella inom utredningsområdet.  

3.2. Läshänvisning 
I kapitel 4 redovisas projektets ”Förutsättningar” vilket omfattar befintlig vägs 
konstruktion, samhällsaspekter och miljö. Effekter och konsekvenser av de planerade 
åtgärderna redovisas i kapitel 6. I kapitel 7 görs en samlad bedömning om projektets 
konsekvenser under bygg- och driftstid. I kapitel 8 redovisas projektets överensstämmelse 
med de lagar och förordningar i miljöbalken exempelvis de allmänna hänsynsreglera och 
miljökvalitetsnormer.  
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4. Förutsättningar 
4.1. Vägens funktion och standard 
Väg E16 är en Europaväg som sträcker sig från Gävle i öster till Bergen, Norge, via Oslo. 
Trafikverket är väghållare på den svenska delen. E16 är en viktig del i det nationella vägnätet 
och är betydelsefull i ett internationellt perspektiv som tvärförbindelse mellan Norge och 
Sverige. Längs den aktuella sträckan Lönnemossa by-Klingvägen, genom stadsdelen Hosjö i 
Faluns östra ytterområde fyller vägen en viktig funktion som lokalt pendlingsstråk för såväl 
personbilstrafik som kollektivtrafik och yrkestrafik. E16 utgör den primära infartsvägen till 
Falun från öster. E16:s befintliga vägbredd är cirka 13 meter.  

Inom aktuellt område ansluter två statliga vägar till E16, länsväg 854 (Sundbornsvägen) vid 
trafikplats Östra Hosjö samt riksväg 69 mot Hedemora vid trafikplats Lönnemossa.  

Ett antal verksamheter finns i området som alstrar tunga transporter till området. Intill 
Färgvägen och Centralvägen ligger Hosjö skola (F-6). Utmed Centralvägen (västerut) finns 
bostäder (flerfamiljshus) samt centrumverksamhet. 

Befintlig hastighet på Färgvägen är 40 km/h och vid Hosjö skola på Centralvägen är högsta 
tillåtna hastighet 30 km/h.  

Längs med E16 finns totalt två trafiksäkerhetskameror utplacerade, en mot Falun och en 
mot Gävle.  

Lönnemossa by har två anslutningar till väg E16 med cirka 480 meters avstånd. E16 är 
mittseparerad vid båda anslutningarna. Förbi den östra anslutningen är 
hastighetsbegränsningen 100 km/h och vägen omges av viltstängsel.  

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikmängder 
Trafikmängden på E16 ökar från drygt 4 000 fordon per dygn öster om trafikplats 
Lönnemossa till drygt 12 000 fordon per dygn väster om trafikplats Västra Hosjö se  
figur 4.2–1. 

De kommunala gatorna har en relativt liten trafikmängd, med undantag från Centralvägen 
där den senaste mätningen, från 2011, visar ett flöde av 3 400 fordon per dygn. I centrala 
Hosjö finns flera verksamheter som genererar tunga transporter. För att komma ut på E16 
måste en stor del av dessa transporter gå på Centralvägen, förbi skola och bostadsområden. 
Centralvägen hade vid senaste mätningen cirka 340 tunga transporter per dygn.  
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Figur 4.2–1. Senast uppmätta trafikflöden på E16 (år 2019) och anslutande kommunala gator (år 
2011).  

4.2.2. Kollektivtrafik 
Inga befintliga busshållplatser kommer att påverkas och inga nya busshållplatser kommer 
att anläggas längs sträckan. Ombyggnad av vägen kommer inte påverka kollektivtrafiken 
negativt jämfört med hur det är idag.  

4.2.3. Gång- och cykeltrafik  
Inom utredningsområdet finns det inga gång- och cykelbanor vilket innebär att oskyddade 
trafikanter blandas med biltrafik. För att korsa E16 finns det idag tre passager under E16 
(Steffens väg, Skolvägen och Sundbornsvägen). Huvudstråket för oskyddade trafikanter i 
Hosjö går på separerad gång- och cykelväg utmed Centralvägen vidare söderut.  

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 
4.3.1. Befolkning och bebyggelse 
I Falu kommun bor det cirka 59 528 invånare (2020). Kommunen har de senaste åren haft 
en positiv befolkningsökning och enligt översiktsplanen förväntas ökningen bestå genom 
födelse- och flyttningsöverskott. Aktuellt utredningsområde består till största del av 
sammanhängande tätort som ingår i Falu tätort. Bebyggelsen består främst av enfamiljshus 
men delvis även av flerfamiljshus.  

Längs aktuell sträcka finns Hosjöskolan med cirka 320 elever från förskola till årskurs 6.  
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4.3.2. Näringsliv 
I Falun är näringslivet småskaligt men det finns också några stora företag som Stora Enso, 
Karl Hedin Bygghandel och Bergvik Skog. Det finns även en omfattande konsultverksamhet 
och grafisk bransch. I övrigt är kommunen och Falu lasarett stora arbetsgivare i kommunen.  

Med Faluns centrala läge i regionen och de goda kommunikationerna ger det gynnsamma 
förutsättningar för näringslivet. 

Falun-Borlänge är en gemensam arbetsmarknadsregion där arbetspendlingen är stor. 
Närmare 6 000 personer reser varje dag över kommungränsen mellan Falun och Borlänge 
från bostaden till arbetsplatsen. Falun-Borlänge har också arbetsinpendling från 
grannkommuner och från andra, mer avlägsna orter. Det sker även en viss arbetsutpendling 
till andra orter. Pendlingen ökar som en del i regionförstoringen och det är viktigt att den 
kan ske på ett hållbart sätt. 

4.3.3. Kommunala planer  
Översiktsplan 
Falu kommuns översiktsplan är gemensam med Borlänge kommun. Översiktsplanen antogs 
år 2014. I översiktsplanen framställs Falun och Borlänge som de största och mest aktiva 
kommunerna i Dalarna. De ligger nära varandra och bildar en gemensam arbetsmarknads- 
och bostadsregion. 

I översiktsplanen anges att E16 förväntas bli den nödvändiga förstärkningen av 
infrastrukturen i norra Mellansverige och inre Skandinavien. Den knyter samman flera 
viktiga transportnoder och möjliggör en regional samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt 
i hela området.  

Dalarna och framförallt området runt Falun och Borlänge har en offensiv och i många fall 
världsledande exportindustri. Omkring 40 procent av den svenska bruttoexporten 
produceras eller förädlas i det stråk som sträcker sig från Gävle, över Falun, Borlänge och 
övriga Bergslagen till Göteborg. 

Kommunikationerna med hållbara transporter mellan Falun och Borlänge och till övriga 
länet är viktiga att utveckla för att utvidga bostads- och arbetsmarknadsregionen och länets 
tillgänglighet till centralregionen. 
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Detaljplaner 
Inom vägplanen finns ett antal detaljplaner, byggnadsplaner och stadsplaner.  

Typ av plan 

Byggnadsplan Västra 
Hosjö 
Byggnadsplan Hosjö 
Byggnadsplan för nya 
skoltomten mm i Hosjö 
Byggnadsplan för del av 
Hosjö 

Byggnadsplan för 
industriområdet Östa 
Hosjö 

Stadsplan fastigheterna 
Sandviken 70:1, 71:1, 
70:2 med flera 

Stadsplan för 
Tallbacksområdet, 
Hosjön 

Tabell 4.3-1. Detalj, stads- och byggnadsplaner som finns inom vägplanen.  
 

Se kapitel 6.3.2 för beskrivning och bedömning av vägplanens påverkan på planerna.  

4.4. Landskapet och staden 
Vägsträckan som utredningsområdet utgörs av, är den första kontakten med Falun som 
resenärer på E16 från öster får. Strax innan trafikplats Lönnemossa kan man se infartsvägen 
till Lönnemossa by till höger. Här är det blandskog på båda sidor om vägen, varvat med 
något enstaka öppet fält. Vid trafikplats Lönnemossa öppnar landskapet upp sig i en annars 
skogbeklädd vägsträcka. Från sydöst, när man reser längs med väg 69 på väg mot Falun, har 
man däremot redan innan utredningsområdet blivit varse om att man närmar sig Falun. 
Detta genom att vägen passerar flera mindre byar. 

Färdas man sedan västerut genom utredningsområdet möts man av lövskog och öppna fält 
med utblickar åt vardera sida av vägen.  

Vid bron över järnvägen och bron över Sundbornsvägen är det en industrimiljö på vardera 
sida av vägen. I och med att E16 här går på bro och bank, skapas utblickar över industrin 
och järnvägen, men också intilliggande villabebyggelse. Det hela är en komplex och lite rörig 
miljö, men med enstaka äldre industribyggnader med högre arkitektoniska kvaliteter. 

Trafikplats Östra Hosjö har idag en diskret karaktär. På ytan innanför påfartsrampen finns 
många träd av varierad art, med övervägande del tall. Man kan endast köra av E16 om man 
kommer österifrån. Vidare bara köra på E16 västerut, vilket skapar vissa begränsningar för 
biltrafiken. 
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Korsningen E16/Färgvägen kompletterar trafikplats Östra Hosjö när det gäller 
körriktningar. Här kan man köra på E16 österut och köra av E16 när man kommer 
västerifrån. Trafikplatserna är tillsammans en nod i Östra Hosjö som binder ihop E16 med 
intilliggande bostadsområden och även med industrin som ligger i anslutning. 

Där Färgvägen möter E16 finns en drivmedelsstation med stjälvbetjäning öppna gräsytor 
upp mot E16. I östra delen av denna fastighet finns en informell passage över E16. På ömse 
sidor av vägen finns en stig som vittnar om detta.  

Väster om Trafikplats Östra Hosjö kantas E16 av bullerskärmar på båda sidor av vägen. 
Skärmarna är i trä och målade i Falu rödfärg. Materialen och färgvalet anknyter väl till 
kulturmiljön. 

Trafikplats Västra Hosjö har precis som trafikplats Östra Hosjö en diskret karaktär med 
mycket uppvuxen slyvegetation, men även ett par större tallar. 

Mellan Trafikplats Västra Hosjö och cirkulationsplatsen vid Klingvägen finns på norra sidan 
en rastplats samt vackra utblickar över Hosjön. Utblickarna söderut visar på den 
kulturhistoriska industrimiljön, med äldre byggnader från Korsnäs sågverk, vägbron samt 
järnvägsbron. 

Vid cirkulationsplatsen vid Klingvägen är landskapet relativt öppet omgiven av 
tillbakadragen bostadsbebyggelse i form av småhus samt några verksamheter.  

Hela E16 fungerar både som en barriär, men även som ett stråk i landskapet. Barriär för 
närboende som vill ta sig tvärsöver E16, men ett stråk för de som färdas genom Hosjö mot 
Gävle eller mot Falun. Det finns några planskilda passager under E16, men vid vissa platser 
korsar människor även E16 i plan, trots att ingen ordnad passage finns. 

4.5. Miljö och hälsa 
4.5.1. Riksintressen och områdesskydd 
Riksintresse kulturmiljö 
Utredningsområdet berörs av ett riksintresse för kulturmiljövård, Sundbornsåns dalgång, se 
figur 4.5–1. Riksintresset är uppdelat i två delområden varav det södra, W 20b, berör 
utredningsområdets nordvästliga delar. Motiveringen för riksintresset lyder: 
”Bergslagsbygd i Kopparbergslagen med friliggande storgårdar”. Uttryck för riksintresset 
i det aktuella delområdet är: ”Flera kopparhyttor med bland annat omfattande 
slaggvarpsområden vid vad som ansetts kunna vara områdets äldsta hyttplatser. 
Bergsmansgårdarna Rottneby, Höjen och Främsbackagårdarna med bebyggelse från 
tidigt 1800-tal. Svedens bergsmansgård med "Linnés gäststuga" från 1700-talets början. 
liggande, stora gårdar och omfattande lämningar efter kopparframställningen”.  

Riksintresseområdet ingår dessutom som en del i Världsarvet Falun som är utpekat i 
UNESCOS världsarvslista. Motiveringen är att det "historiska industrilandskapet kring 
Stora Kopparberget och Falun utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och 
metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många 
århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling 
i Sverige och Europa”. 
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Vägplanens utredningskorridor är belägen i en perifer del av riksintresseområdet och 
världsarvet Falun. Inga av de planerade åtgärderna berör något av riksintressets eller 
världsarvets värden eller uttryck. Från rastplatsen vid Västra Hosjö skapas goda siktlinjer in 
mot det kulturlandskap kring Hosjön som ingår i riksintresset. Det geografiska läget intill 
Hosjön skapar goda möjligheter att från väg och rastplats uppleva kulturlandskapet inom 
världsarvet. Inga andra riksintressen berör utredningsområdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5–1. Översiktskarta över kulturhistoriska värden inom samt i anslutning till utredningsområdet.  
 

Områdesskydd 
Det finns inga berörda områdesskydd inom utredningsområdet med undantag för en allé vid 
infarten till Lönnemossa by. Närmast belägna Natura 2000-område är Kyrkbytjärn som 
ligger åtta kilometer från utredningsområdets gräns och närmaste naturreservat är 
Rottnebyskogen som ligger 600 meter från utredningsområdets västra gräns, se figur 4.5–2.  

En mindre del av vägområdet vid Västra Hosjö och Lönnemossa berörs av strandskydd.  
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Figur 4.5–2. Naturreservat och nyckelbiotoper. Natura 2000 ligger utanför utsnittet.  
 

4.5.2. Naturmiljö, rekreation och friluftsliv 
Trafikverket har låtit genomföra en naturvärdesinventering på förstudienivå enligt 
standardiserad metod för naturvärdesinventeringar (Svensk standard SS 199 000:2014). 
Förstudien syftar till att inhämta känd information från öppna databaser och underlag från 
myndigheter om naturvärden i ett specifikt område. Resultatet av förstudien visar att 
naturen i utredningsområdet förväntas ha visst till lågt naturvärde. Ett preliminärt 
naturvärdesobjekt, en allé vid Lönnemossa by, har avgränsats och bedömts ha visst 
naturvärde. Möjligheten att identifiera ytterligare naturvärdesobjekt bedöms som låg. Med 
anledning av detta har ingen fältstudie genomförts.  

Utredningsområdet utgörs till största delen av befintligt vägområde med tillhörande diken 
och vägslänter. Vid korsningen Lönnemossa by finns öppna jordbruksmarker och längs 
vägen in till Lönnemossa by finns en yngre björkallé. Strax norr om utredningsområdet 
finns även ett mindre område som identifierats värdefullt odlingslandskap med 
betesmarker.  

Från Hosjö kapell till Stabergs bergsmansgård sträcker sig en 5,4 kilometer lång 
vandringsled, se figur 4.5-3. I området finns ytterligare mindre leder varav minst en korsar 
E16 öster om vandringsleden mot Staberg. Vandringsleder knyter också an till andra leder 
norr- och österut. Vägen mellan Lönnemossa by och Hosjö kapell används även frekvent 
som ridväg och för cykling.  
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Figur 4.5-3. Vandringsled mellan Hosjö kapell och Staberg bergsmansgård. Källa: Falu kommun. 

 
Vid trafikplats Lönnemossa ingår ett mindre område som består av lövskog, främst bevuxen 
med björk. Mellan Lönnemossa och trafikplats Östra Hosjö finns en mindre areal av åkrar. 
Vid Lönnemossa finns ett vattendrag, Fisklösabäcken.  

Närmast belägna nyckelbiotop, skogsområde med höga naturvärden, ligger 250 meter från 
utredningsområdets gräns, se figur 4.5–2. 

Kontroll av inrapporterade arter på Artportalen visar att det inte finns några kända 
naturvårdsarter själva inom utredningsområdet. Naturvårdsarter är arter som är rödlistade, 
skyddade, har signalartsvärde, ansvarsarter och arter som är listade i EU:s art- och 
habitatdirektiv. Ett större sökområde kring utredningsområdet resulterade i ett större antal 
inrapporterade fågelobservationer. Fyra av dessa fågelarter är rödlistade. Dock bedöms 
utredningsområdet sakna de naturvärden som är av betydelse för dessa fågelarter med 
undantag för enstaka bryn- och buskmiljöer vilka dock ligger i omedelbar anslutning till 
E16. Arter som omfattads av skyddsklass har inte begärts ut.   

4.5.3. Kulturmiljö 
Övergripande 
I samband med framtagande av vägplanen har en fördjupad kulturarvsanalys gjorts. 
Kulturarvsanalysen beskriver utredningsområdets förutsättningar exempelvis vilka 
lagskyddade kulturhistoriska värden som finns. En övergripande karaktärisering av området 
har utförts med syfte att fånga upp områdets kulturhistoriska särdrag från förhistorisk tid 
fram till nutid. Då planerad vägplan ligger inom ett område som påverkats starkt av gruv- 
och hyttverksamhet har fokus lagts vid den historiska landskapsutvecklingen från medeltid 
till nutid. Känsliga kulturmiljöer och objekt pekas ut tillsammans med förslag om eventuella 
skyddsåtgärder.  
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Utredningsområdet berör riksintresse för kulturmiljö och Världsarvet Falun, se figur 4.5-3. 
Kulturlandskapet kring utredningsområdet visar spår från stenålder och framåt, med en 
koncentration från medeltid och framåt kopplad till bergsbrukets ökade betydelse. De 
förhistoriska lämningarna i landskapet består främst av fyndplatser (stenyxor, slagg), samt 
ett läge för eventuellt gravfält, nu förstört och borttaget. De historiska lämningarna består 
till största delen av by- och gårdstomter samt hyttområden och hyttlämningar. 

Fördjupad översiktsplan för Kulturhistoriska områden, Falu kommun 
I Falu kommuns fördjupade översiktsplan för Kulturhistoriska områden finns två områden 
som berör vägplanen utpekade, se figur 4-5-3. Från Lönnemossa by fram till Lönnemossa 
trafikplats tangerar utredningsområdet ett kulturlandskap bestående av bergsmansgårdar 
och hyttlämningar efter kopparhantering samt ett ålderdomligt öppet odlingslandskap. 
Hyttområdet vid Lönnemossa har medeltida belägg och finns omnämnd i skriftliga källor 
från år 1411 och utgör en av Faluns äldsta kopparhyttor och har klassificerat med ett högt 
värde.  

Från Västra Hosjö fram till Klingvägen berör vägplanen ett i kommunalt kulturhistoriskt 
intressant område. Området finns utpekat i Falu kommuns fördjupade översiktsplan och är 
klassificerad med ett högt värde. Området utgörs av kulturmiljöer med koppling till 
medeltida kopparhantering och sågverksindustrin från 1800-talets senare del. Vid Steffens 
väg passerar vägområdet en bebyggelsemiljö (Övre Karlsfors) samt lämningar av den gamla 
sågverksindustrin. Den bebyggda miljön utgörs av två arbetarbostäder med tillhörande 
trädgårdar. Den bebyggda miljön har ett tydligt kulturhistoriskt samband med den tidigare 
sågverksepoken i Hosjö. Bebyggelsen med trädgård och dess geografiska läge i förhållande 
till industrin är viktiga uttryck över hur människan som arbetade på sågverket bodde och 
levde. Längre söder ut på Steffens väg finns lämningar efter sågverksindustrin i form av 
äldre banvall från industrijärnväg samt kolningsstybb efter kolningsverksamhet. När 
järnvägen togs i bruk år 1859 blev Hosjö och Korsnäs ett av Sveriges största 
sågverkscentrum. Utmed stora partier av utredningsområdet har en framväxande 
villabebyggelse och industriområde uppförts under 1900-talet. Dagens väg följer inte några 
äldre vägsträckningar. Huvudvägen var tidigare Centralvägen som ligger söder om 
utredningsområdet. 

Fornlämningar 
De förhistoriska lämningarna i landskapet består främst av fyndplatser (stenyxor, slagg), 
samt ett läge för eventuellt gravfält, nu förstört och borttaget. De historiska lämningarna 
består till största delen av by- och gårdstomter samt hyttområden och hyttlämningar. Inom 
utredningsområdet finns en registrering, en fornlämning, i riksantikvarieämbetets fornsök. 
Fornlämningen, ett hyttområde, är belägen vid Lönnemossa och är registrerad med 
lämningsnummer L199:4003, (äldre registreringsnummer RAÄ nr Vika 107:2). 
Hyttområdet har medeltida belägg och finns skriftligen omnämnd från år 1411. Hyttområdet 
har varit föremål för arkeologiska undersökningar vid tre tillfällen och är en viktig 
karaktäristisk lämning i bergsmanslandskapet kring Lönnemossa och ett viktigt uttryck för 
den medeltida kopparhanteringen inom Falun. 

I västra delen av vägplanens utredningsområde finns potential för lämningar med koppling 
till sågverksindustrin. Vid fältbesök iakttogs, öster om Steffens väg, spår efter den kolgård 
samt järnväg som är kopplad till sågverk uppförda 1859–1862. I och med att sågverken 
tillkommit efter år 1850 bedöms de troligen som övriga kulturhistoriska lämningar och inte 
som fornlämningar.  
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Potential för ytterligare fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Det finns en möjlighet att ytterligare anläggningar, kulturlager och konstruktioner kan 
framkomma inom utredningsområdet utanför befintlig väg, se figur 4.5–4. Det gäller främst 
vid trafikplats Västra Hosjö där det finns kulturhistoriska lämningar efter sågverksepoken 
från 1850-talet och framåt. På grund av dess datering kan de inte bedömas som 
fornlämningar. Utformning av vägen vid Västra Hosjö kan även påverka ett kommunalt 
kulturintresse bestående av bland annat två arbetarbostäder. Beroende på lösning och 
utformning är det risk att man fragmentiserar än mer de lämningar och strukturer som 
finns kvar från sågverksepoken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5–4. Områden med potential för ytterligare forn- och kulturlämningar.  
 
I det öppna jordbrukspartiet strax söder om Hosjö kapell kan äldre övergivna gårdsplatser 
ligga inom eller i anslutning till utredningsområdet. Enstaka lösfynd från stenåldern samt 
analyser av förhistoriska strandnivåer indikerar boplatslägen från stenåldern i detta område 
samt vid Lönnemossa. 

Hyttområdet vid Lönnemossa, L1999:4003, har varit föremål för arkeologiska 
undersökningar vid tre tillfällen, 1997, 2001 samt 2017. Resultaten från de arkeologiska 
schaktningsövervakningarna från 2001 samt 2017 uppvisar att det i området finns 
anläggningar kopplade till hyttverksamhet samt tegelbruket. Det är sannolikt att det 
förekommer ytterligare anläggningar och konstruktioner kopplade till den verksamhet som 
förekommit i området. Det finns därför potential för ytterligare lämningar efter 
hyttverksamhet och tegelbruket i utredningsområdet. Fältbesök har även bekräftat att 
fornlämningsområdet är större än avgränsningen som gjorts tidigare, se figur 4.5–5. 
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Figur 4.5–5. Hyttan Lönnemossa på kartor från år 1742–1918 visar att fornlämningsområdet är större 
än vad som är registrerat i Riksantikvarieämbetets lämningsregister. 
 

4.5.4. Vatten 
Trafikplats Västra Hosjö och västra delen av utredningsområdet ligger inom ett 
delavrinningsområde som avvattnas mot Hosjön, se figur 4.5–6. Trafikplats Östra Hosjö och 
mellersta delen av utredningsområdet ligger inom sjön Runns avrinningsområde. 
Trafikplats Lönnemossa och stora delar av sydöstra delen av utredningsområdet ligger inom 
ett delavrinningsområde som avvattnas via en bäck till Karlsundtjärnen. Bäcken tillhör 
markavvattningsföretaget (”Grävningen – Uddnäs - Lönnemossa dikningsföretag av år 
1949”). I sydöst ligger utredningsområdet inom delavrinningsområdet Mynnar i Runn. 
Avrinningen sker via dike som längre nedströms mynnar i Karlslundstjärnen.  
 
Allt vatten från utredningsområdet rinner slutligen via sjön Runn till Dalälven. 
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Figur 4.5–6. Delavrinningsområden och yt- och grundvattenförekomster (Länsstyrelsen, 2018a). 

Grundvattenförekomsten Svärdsjöåsen finns med i Dalarnas vattenförsörjningsplan 
(länsstyrelsen, 2012). Den del av åsen som går genom utredningsområdet är Svärdsjöåsen – 
Hosjö, se figur 4.5–3. Den är klassad som klass 3 – övrig grundvattenförekomst, vilket 
innebär ett mindre skyddsvärde för nuvarande och framtida större vattentäkter. Däremot 
kan förekomsten användas lokalt till enstaka fastigheter (länsstyrelsen, 2012). 
Utredningsområdet berör inget vattenskyddsområde (länsstyrelsen, 2018a). 

Enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2018c) finns en brunn i nära anslutning till 
utredningsområdet. Brunnen ligger på fastighet Lönnemossa 1:6 intill trafikplats 
Lönnemossa och har okänd användning. Brunnen ligger utanför kommunens 
verksamhetsområde för VA och är sannolikt en dricksvattenbrunn. SGU:s brunnsarkiv är 
inte komplett vilket medför att det kan finnas fler brunnar. 

Markens vattengenomsläpplighet vid trafikplats Lönnemossa och Steffens väg är sannolikt 
hög där fyllning påträffas. Mellan trafikplats Lönnemossa och trafikplats Östra Hosjö är 
genomsläppligheten mestadels låg, förutom partiet med isälvssediment där 
genomsläppligheten är hög. Norra och västra området i de områdena med sandig morän är 
genomsläppligheten medelhög. I utredningsområdets västra del, vid Klingvägen, och sydöst 
om trafikplats Östra Hosjö finns områden med låg genomsläpplighet. 

Ett grundvattenrör installerades under 2018 på Steffens vägs östra sida, norr om E16 intill 
bron vid Västra Hosjö. Mätningar i röret har genomförts vid 15 tillfällen mellan 2018-10-01 
och 2020-10-01 och grundvattennivån har då legat mellan +110,6 till +111,8 (RH2000), det 
vill säga 4,1–2,9 meter under markytan. Vid Trafikplats Lönnemossa finns en 
kortidsmätning på ett grundvattenrör från 2015 som visar en grundvattennivå på cirka en 
meter under markytan, samma nivå uppmättes vid mätning våren 2019. 
 

Västra 
Hosjö 

Östra 
Hosjö 

Lönnemossa 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en 
översvämningskartering för Dalälven, som rinner genom Hosjön och Runn. Den västra 
delen av utredningsområdet och det mer lågt belägna området vid trafikplats Lönnemossa 
kan enligt översvämningskarteringen påverkas av översvämning från ett 100-årsflöde och 
beräknat högsta flöde. Vid ett 100-års flöde beräknas Runns vattennivå höjas till +108,5 
meter, vid beräknat högsta flöde till +112,2 meter (MSB, 2018). Som jämförelse ligger 
trafikplats Västra Hosjö som lägst på nivå cirka +113–114 meter och vattendraget vid 
trafikplats Lönnemossa på nivå cirka +108 meter. 

4.5.5. Markmiljö 
Falun är unikt i Sverige när det gäller påverkan av metaller på mark och i vatten. Den 
tusenåriga gruvhanteringen i Falu Koppargruva har lett till en storskalig spridning av 
metaller till miljön i Faluområdet, främst bly.   

Trafikverket har låtit utföra en markmiljöinventering och en miljöteknisk 
markmiljöundersökning. I utredningsområdets närhet finns totalt fem identifierade och 
riskklassade (riskklass 2 och 3) misstänkta förorenade områden (Länsstyrelsen i Dalarnas 
län).  

Vid Lönnemossa har en fornlämning, ett hyttområde, med spridd slaggförekomst 
identifierats och riskklassats till riskklass 3, måttlig risk.  
 
Tidigare utredningar inom utredningsområdet, genomförda september 2014, har påvisat 
förhöjda halter av metaller (kadmium, koppas och zink) över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden KM (känslig markanvändning) samt över MKM (mindre känslig användning). I 
jämförelse med Falu kommuns miljö och hälsoriskbedömning överstiger inte uppmätta 
halter dessa värden. Kompletterande markmiljöprovtagning vid Lönnemossa trafikplats och 
i vägdiken längs med E16 har genomförts hösten 2018. 

Miljöteknisk markundersökning  
Resultaten från markundersökningen har jämförts mot Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark, KM (känslig markanvändning), MKM (mindre känslig 
markanvändning) (Naturvårdsverket, 2016) och Falu kommuns särskilt framtagna 
riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken.  

Halter över Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning avseende 
koppar, bly och zink i halter över känslig markanvändning identifierats har påträffats vid ett 
par platser. I övriga analyserade prover uppmättes högsta halter i nivå med MRR (mindre 
ringa risk, Naturvårdsverkets riktlinjer). Dessa halter överstiger inte Falu kommuns 
särskilda riktvärden för bostads- eller verksamhetsmark.  Även vägdikesprover har tagits 
och halter av bly, zink och alifater överstigande riktvärden för känslig markanvändning har 
påträffats på ett par platser.  

4.5.6. Boendemiljö och hälsa 
Definitionen av buller - oönskat ljud, beror på person, plats, situation och varaktighet. Den 
europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller 
påverkar hälsan negativt”. Luftburet buller är det buller som sprids från källan till 
mottagaren via luften. 
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I Sverige utgör trafiken, främst vägtrafiken, den vanligaste orsaken till bullerstörningar. 
Bullerstörningar är både subjektiva och objektiva. Den subjektiva störningen kan yttra sig 
som huvudvärk, trötthet, magbesvär samt nedstämdhet och påverkas av den exponerade 
personens egen attityd till ljudexponeringen. Till detta kommer de objektiva effekterna som 
innebär ökad risk för sömnstörning, hörselskador, höjt blodtryck, talmaskering och 
försämrad inlärning. 

Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller (proposition 1996/97:53 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter) som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur:  

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,  
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,  
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),  
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

Trafikverkets vägar och järnvägar indelas i två åtgärdskategorier: ”nybyggnad och väsentlig 
ombyggnad” samt ”befintlig infrastruktur”. Denna indelning har sin grund i ovan nämnda 
proposition och har betydelse när det gäller ambitionsnivån för övervägande och 
genomförande av buller- och vibrationsskyddsåtgärder. Åtgärdskategorin väsentlig 
ombyggnad (där riktvärdena för trafikbuller tillämpas) innebär genomgripande fysiska 
åtgärder i infrastrukturen som permanent förändrar väganläggningen. Det kan även omfatta 
åtgärder med syfte att möjliggöra trafikförändringar där dessa medför en väsentlig ökning 
av störningen.  

Vägförslaget som beskrivs i kapitel 5 tillhör kategorin ”nybyggnad och väsentlig ombyggnad” 
och då tillämpas ovanstående riktvärden som preciserade i tabell 4.5-1. 
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Tabell 4.5-1. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik. Inom 
utredningsområdet finns endast bostäder och skolor.  

Lokaltyp eller 
områdestyp 

Ekvivalen
t ljudnivå, 
Leq24h, 
utomhus 

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h 
utomhus 
på 
uteplats/ 
skolgård 

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax 
utomhus 
på 
uteplats/ 
skolgård 

Ekvivalen
t 
ljudnivå, 
Leq24h 
inomhus 

Maxima
l 
ljudnivå
, Lmax 
inomhu
s 

Maxima
l 

Stomlju
d-nivå, 

LmaxF 

inomhu
s 

Maximal 
vibrations
-nivå, 
mm/s 
vägd 
RMS 
inomhus 

Bostäder1,2 55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA5 30 dBA 45 dBA6 32 
dBA7,13 

0,4 
mm/s8 

Vårdlokaler9    30 dBA 45 dBA6  0,4 
mm/s8 

Skolor och 
undervisnings-
lokaler10 

55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA11 30 dBA 45 
dBA12 

  

Bostadsområde
n med låg 
bakgrundsnivå13 

45 dBA       

Parker och 
andra 
rekreationsytor 
i tätorter 

45-55 
dBA 

      

Friluftsområden 40 dBA       

Betydelsefulla 
fågelområden 

50 dBA       

Hotell13,14    30 dBA 45 dBA   

Kontor13,15    35 dBA 50 dBA   
 
1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad 
2 Dessa riktvärden för luftburet buller anges även i prop. 1997/97:53 
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h 
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än eller lika med 250 km/h 
5 Avser trafikårsmedeldag/kväll (06-22). Riktvärdet innebär att ljudnivån 70 dBA får överskridas 
högst fem 
gånger per timme. Ljudnivån 80 dBA får dock inte överskridas regelbundet dag- eller kvällstid. 
6 Avser trafikårsmedelnatt (22-06). Riktvärdet innebär att ljudnivån 45 dBA får överskridas högst fem 
gånger 
per natt. Ljudnivån 50 dBA får dock inte överskridas regelbundet nattetid. 
7 Avser trafikårsmedelnatt (22-06) i järnvägstunnel. Riktvärdet innebär att ljudnivån 32 dBA får 
överskridas 
högst fem gånger per natt. Medelvärde enligt mätmetod NTACOU098. 
8 Avser trafikårsmedelnatt (22-06) för de spår/ vägbanor som berörs av markarbeten. Riktvärdet 
innebär att 
vibrationsnivån 0,4 mm/s får överskridas högst fem gånger per natt. 
9 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad. 
10 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila. 
11 Avser trafikårsmedeldag (06-18). Riktvärdet innebär att ljudnivån 70 dBA får överskridas högst fem 
gånger 
per timme. Ljudnivån 80 dBA får dock inte överskridas regelbundet dagtid. 
12 Avser trafikårsmedeldag (06-18). Riktvärdet innebär att ljudnivån 45 dBA får överskridas högst fem 
gånger 
per timme. Ljudnivån 50 dBA får dock inte överstigas regelbundet dagtid. 
13 Beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur. 
14 Avser gästrum för sömn och vila. 
15 Avser rum för enskilt arbete. 
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I utredningen redovisas beräkningar av dygnsekvivalent och maximal ljudnivå för fyra fall: 

• Nuläge – befintlig infrastruktur med trafiksiffror från 2019. 

• Nollalternativ – befintlig infrastruktur med trafiksiffror för prognosår 2040. 

• Planalternativ – planerad infrastruktur med trafiksiffror för prognosår 2040. 

• Planalternativ – planerad infrastruktur med föreslagna bullerskyddsåtgärder med 
trafiksiffror för prognosår 2040 

Utbyggnaden av E16 klassas som ”väsentlig ombyggnad”. I Rapport Bullerutredning tas ljud 
från all statlig infrastruktur i beaktande, vilket i det här fallet omfattar E16, de tre 
trafikplatserna, Sundbornsvägen, väg 69, Hosjöstrand, Åströms väg och Färgvägen samt 
buller från järnväg. 

4.5.7. Viltstängsel 
Idag finns det befintligt viltstängsel från Edsken (väster om Hofors) och den östra infarten 
till Lönnemossa by. Mellan Lönnemossa by och Klingvägen saknas idag viltstängsel. År 
2020 tog Trafikverket fram en utredning för lämplighet för anläggning av säkra 
faunapassager utmed väg E16 mellan trafikplats Lönnemossa och Hosjö. I utredningen har 
man kommit fram till att det saknas lämpliga förutsättningar för anläggning av 
faunapassage i plan med hänsyn till en för hög högsta tillåten hastighet, och ett relativt högt 
trafikflöde. Det saknas fördelaktiga förutsättningar så som terrängstöd, för anläggning av 
planskild faunapassage för stora däggdjur längs sträckan. 

I utredningen förordas viltstängsel längs sträckan för att förhindra viltolyckor.  

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar  
4.6.1. Geoteknik 
SGU:s jordarts- och jorddjupskarta samt tidigare utförda undersökningar från 2014–2015 
har använts som underlag inför kompletterande geotekniska undersökningar för kontroll av 
de geotekniska förhållandena inom aktuellt område, se figur 4.6-1. De geotekniska 
förhållandena beskrivs för respektive trafikplats i underliggande kapitel. 

Östra Hosjö 
Vid ny planerad påfart från Färgvägen österut på E16 består jorden av cirka 1,0–1,5 meter 
fyllning innehållande grus, sand och silt. Fyllningen underlagras av silt under Färgvägen och 
längs med E16 en fast lagrad friktionsjord.  

Djup till berg är ej undersökt men uppskattas enligt SGU:s jorddjupskarta ligga cirka 5–20 
meter under markytan. 

Marknivån för ny planerad påfart är plan och ligger runt +122 för befintlig väg. 
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Lönnemossa 
Vid planerat accerlationsfält i Lönnemossa består jorden av morän med varierande innehåll 
av grus, sand, silt och lera från påfartens början och cirka 150 meter västerut. Därefter 
består jorden av cirka 0,2–2,7 meter torv och/eller gyttja som underlagras av en lera med en 
mäktighet på upp till cirka fyra meter. Leran underlagras av friktionsjord. 

Djup till berg är ej undersökt men uppskattas enligt SGU:s jorddjupskarta ligga cirka  
10–20 meter under markytan.  

Marknivån för ny planerat accelerationsfält är plan och ligger runt mellan +119 och +112 för 
befintlig väg. Dikesbotten ligger mellan 1–2 meter lägre än befintlig väg. 

 

4.6.2. Ledningar och belysning 
Inom området för upprustning av vägsträckan Lönnemossa by-Klingvägen på E16 berörs 
Skanova, Telenor Sverige AB, Falu Energi och Vatten, Trafikverket och Falu kommun.  

Hänsyn och försiktighet vidtas vid arbete intill eller i närhet av befintliga ledningar. 
Omläggning och flytt av ledningar eller stolpar genomförs efter behov och i samråd med 
berörda ledningsägare. 

Idag finns befintlig belysning på av- och påfartsramperna för E16, infart Lönnemossa by och 
innan cirkulationsplats Klingvägen. Bedömningen har gjorts att belysning skall uppdateras 
för på av- och påfarter.  
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv  

5.1. Val av lokalisering 
Val av lokalisering har inte varit aktuellt i denna vägplan då beslut från förstudien innebär 
att vägförbättringsåtgärder anses vara den mest rimliga lösningen för vägens problem. 
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder ansågs i förstudien inte vara 
samhällsekonomiskt försvarbart.  

5.2. Val av utformning 
E16 byggs om till mötesfri väg där detta är rimligt och anses nödvändigt. Avstånden mellan 
trafikplatserna innebär att det bara går att ha ett körfält i vardera riktningen (det vill säga 
1+1 körfält) i och med att omkörningssträckorna skulle bli för korta för utformning med 
växelvis 2+1 körfält.  

Ambitionen är att högsta tillåtna hastighet ska vara 100 km/tim där mitträcke finns. 
Önskvärd minsta horisontalradie i skevade horisontalkurvor är 400 meter vid en 
referenshastighet om 80 km/tim och 700 meter vid en referenshastighet om 100 km/tim. 
Minsta godtagbara horisontalradie i skevade horisontalkurvor vid ombyggnad utan ändring 
av vägens plangeometri och vid förbättring av lågtrafikerade vägar är, endast efter 
väghållarens godkännande, 300 meter vid en referenshastighet om 80 km/tim och 500 
meter vid en referenshastighet om 100 km/tim. Horisontalkurvan förbi trafikplats Östra 
Hosjö är endast 400 meter. Därför rekommenderas den högsta tillåtna hastigheten förbi 
broarna, trafikplatsen Östra Hosjö, Färgvägens anslutning mot E16 och till 
cirkulationsplatsen vid Klingvägen att bli 80 km/tim. 

I höjd med Lönnemossa by är det idag skyltat 80 km/h i timmen med anledning av in- och 
utfart för boende och jordbruksverksamhet i Lönnemossa by. För att kunna motivera en 
ökning av hastigheten från 80 km/h till 100 km/h har sikten i korsningen och stoppsikt på 
E16 studerats, och bedömts som tillräckligt god för att medge en hastighetsökning till 
100km/h. 

 
Vägens befintliga bredd om 13 meter bibehålls, förutom där eventuell ombyggnad av avfart 
och påfart kräver en breddökning för att få plats med accelerationsfält/parallellavfart.  

På de ställen där förändringar görs får lokalgatorna 1:3-slänter och E16 1:4-slänter. På flera 
ställen är det trångt varför vägräcken och 1:2-slänter behövs. Mellan trafikplatserna Västra 
Hosjö och Östra Hosjö är befintliga bullerskyddsskärmar sedan tidigare placerade innanför 
säkerhetszonen på flera ställen. Här krävs vägräcken.  

Samtliga projekterade påfarter som ingår i vägplanen till E16 utformas med 
accelerationsfält. Dessa ökar framkomligheten för anslutande trafik och ger ett jämnare 
trafikflöde på E16 då det blir färre långsamma bilar som hindrar och stör trafikrytmen. 
Problemen med upphinnandeolyckor vid påfarterna reduceras därmed.  

Detaljerad utformning redovisas på plankartor, illustrationskartor och typsektioner, se 
bilagor. 
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5.2.1. Föreslagna åtgärder 
Trafikplats Östra Hosjö och Färgvägens anslutning mot E16 
Avfarten västerifrån mot Färgvägen anläggs som en parallellavfart. Påfarten österut från 
Färgvägen byggs om till ett accelerationsfält. Accelerationsfältets geometri medför att den 
norra in- och utfarten till och från drivmedelsstationen behöver stängas. Refugen mellan 
avfarten och påfarten blir större än vad den är idag, se figur 5.2–3. 

 

Figur 5.2–3. Planillustration som föreslagen utformning vid Färgvägen och Östra Hosjö.  

Det nya mitträckets sträckning förbi trafikplats Östra Hosjö och Färgvägen kommer helt att 
förhindra trafik från att göra otillåtna vänstersvängar in på Färgvägen, se figur 5.2-4. 

 

Figur 5.2–4. Vy västerut på E16 vid Färgvägen.  

Vid trafikplats Östra Hosjö byggs påfarten västerut om så att den får ett accelerationsfält. 
Radien för sista kurvan innan observationssträckan har hållits nere för att kunna anlägga ny 

Utökning av 
befintlig refug 

Nytt accelerationsfält 
västerut 

Nytt accelerationsfält mot 
centrala Falun  

Mitträcke 
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bullerskyddsskärm där befintlig bullerskyddsskärm står idag, vilket anses vara ett 
acceptabelt avsteg från VGU i tätort. 

Avfarten från öster görs ej om. 

Ombyggnationen av av- och påfarter som parallellavfart respektive accelerationsfält ger 
ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och ett jämnare trafikflöde på E16. 

Öster om trafikplats Östra Hosjö, vid kilometer 1/800 – 2/000, södra sidan, föreslås 
bullerskyddsskärm i anslutning till väg E16. För att få en fungerande avvattningslösning 
måste ett svackdike anläggas mellan vägen och bullerskyddsskärmen. Detta innebär att 
slänten måste justeras. Den befintliga slänten är brant och följer inte gällande krav på en väg 
med hög trafikmängd. Den nya slänten blir därmed flackare för att uppfylla gällande krav.   

Trafikplats Lönnemossa 
Ett accelerationsfält föreslås att anläggas på påfartsrampen västerut mot centrala Falun, se 
figur 5.2–5. Radien på accelerationsfältet har hållits nere på grund av de svåra geotekniska 
förhållandena som råder på platsen. Även påfartens längd har hållits nere för att minimera 
breddökning på grund av de geotekniska förhållandena. Konsekvensen av ett kortare 
accelerationsfält är att det kan bli svårare att hinna komma upp i hastighet innan 
accelerationsfältet tar slut.  

 

 
Figur 5.2–5. Planritning över trafikplats Lönnemossa. 

Övriga på- och avfarter längs sträckan Lönnemossa by-Klingvägen görs ej om. 

 

Nytt accelerationsfält på mot 
Falun  

Mitträcke 
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Mitträckets utformning 
I samband med omtag och utökning av vägplanens omfattning så beslutades det att 
mitträckets sträckning skulle förlängas från trafikplats Lönnemossa fram till och med 
cirkulationsplatsen vid Klingvägen. 

Det förekommer i dagsläget mitträcke på E16 öster om trafikplats Lönnemossa samt 
västerut vid cirkulationsplats Klingvägen – Hälsingbergsvägen. Mitträcket förlängs från 
trafikplats Lönnemossa västerut förbi trafikplatserna Östra Hosjö och Västra Hosjö för att 
sedan avslutas på östra sidan om cirkulationsplatsen vid Klingvägen – Hälsingbergsvägen.  

Mitträcket medger en ökad trafiksäkerhet då det eliminerar allvarliga mötesolyckor, samt 
förhindrar otillåtna vänstersvängar. Mitträcket avskräcker och försvårar även möjligheten 
för oskyddade trafikanter att passera över vägen längs sträckan. Mitträcket bidrar även till 
en tydligare linjeföring för trafikanter vinter- och kvällstid då det blir en tydligare markering 
av vägmitt i kombination med att mitträcke förses med reflexmarkeringar.  

För att tillmötesgå krav på fri bredd (>5,1 meter) mellan mitt- och sidoräcke för dispens- och 
utryckningsfordon, tillåts vägrenens mått att variera mellan 0,3–0,5 meter för att kunna 
bibehålla den befintliga vägbredden.  

5.2.2. Byggnadsverk 
Befintliga broar 
 
Tabell 5.2–1. Befintliga broar. 

Km 2/278 Bro 20-810-1 är en plattrambro 
med bredd 13 m och fri öppning 
14 m. Bron är byggd 1970. 

Bärighetsklass BK4. 

Åtgärd: Förses med mitträcke 

Km 1/783 Bro 20-683-1 är en plattrambro 
med bredd 13 m och fri öppning 
12 m. Bron är byggd 1970. 

Bärighetsklass BK4. 

Åtgärd: Förses med bullerskyddsskärm, max 
1,7 meter hög, utan absorbenter på båda sidor. 
Bron förses även med mitträcke. 

Km 1/713 Bro 20-682-1 är en plattrambro 
med bredd 13,5 m och fri 
öppning 17 m. Bron är byggd 
1970. Bärighetsklass BK4. 

Åtgärd: Förses med mitträcke.  

Km 1/605 Bro 20-681-1 är en plattrambro 
med bredd 13,5 m och fri 
öppning 15 m. Bron är byggd 
1970. Bärighetsklass BK4. 

Åtgärd: Förses med mitträcke 

Km 1/078 Bro 20-685-1 är en plattrambro 
med bredd 13 m och fri öppning 
9 m. Bron är byggd 1970. 

Bärighetsklass BK4. 

Åtgärd: Förses med mitträcke.  
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Km 0/517 Bro 20-684-1 är en plattramsbro 
med bredd 13 m och fri öppning 
10 m. Bron är byggd 1970. 
Bärighetsklass BK4.  

Åtgärd: Förser med bullerskyddsskärm, max 
1,7m hög, utan absorbenter på norra sidan. 
Bron förses även med mitträcke.  

Km -0/160 Bro 20-407-1 är en balkrambro 
med bredd 13,0 m och fri 
öppning 25 m. Bron är byggd 
1970. Bärighetsklass BK4. 

Åtgärd: Förses med mitträcke 

 

5.2.3. Bortvalda alternativ 
Under 2021 har Trafikverket beslutat att åtgärder vid trafikplats Västra Hosjö med ramper, 
gång- och cykelväg samt cirkulationsplats utgår ur projektet. Detta på grund av att 
finansiering saknas. I och med att inga åtgärder kommer att göras längs med Steffens väg, 
finns inte heller något behov av en ny längre bro över Steffens väg. 

2+1-väg 
I tidigare vägplaneprocess (2015) har utformning av mötesseparering längs sträckan utretts. 
Utgångspunkten var att det skulle finnas omkörningsmöjligheter längs den aktuella sträckan 
med växelvis två körfält i ena riktningen och ett körfält i andra riktningen, en så kallad 2+1-
väg. Trafikplatserna ligger dock för nära varandra enligt VGU för att uppnå erforderlig längd 
på omkörningssträckorna. Av trafiksäkerhetsskäl valdes därför alternativet med 2+1-väg 
bort. 

Trafikplats Västra Hosjö 
År 2015 studerades även trafikplats Västra Hosjö, som kunde bli fullständig genom att 
kompletteras med en ny påfartsramp österut och en ny avfartsramp österifrån, samt att den 
fria höjden genom porten skulle ökas. Den lösningen förkastades dock på grund av intrång, 
stora lutningar och behov av åtgärder på befintlig port. Istället föreslogs en lösning med en 
cirkulationsplats anläggs uppe på E16, befintlig avfartsramp rivs och den nya gång- och 
cykelbanan går genom befintlig port. Steffens väg skulle i det förslaget delvis få en ny 
sträckning. Vidare skulle en ny gång- och cykelbana gå där Åströms väg går idag och passera 
under Steffens väg. Denna lösning ansågs ge lägre produktionskostnad, tydligare 
trafiklösning samt högre trafiksäkerhet. Vägplanen fastställdes dock aldrig då en preliminär 
samhällsekonomisk kalkyl visade att lösningen var samhällsekonomiskt olönsam. 

Trafikplats Östra Hosjö/Färgvägen 
Möjligheten att stänga korsningen E16/Färgvägen studerades i tidigare vägplaneprocess 
(2015) men förkastats bland annat på grund av att den skulle medföra stor trafikökning på 
Centralvägen vid Hosjö skola.  

Alternativet att behålla befintliga påfarter till E16 från Trafikplats Östra Hosjö samt 
Färgvägen har förkastats på grund av sämre trafiksäkerhet och framkomlighet än förordade 
accelerationsfält. 

Trafikplats Lönnemossa 
En ny avfart österut mot Hedemora har studerats i tidigare vägplaneprocess (2015) men 
förkastades på grund av dåliga geotekniska förhållanden och linjeföring/körfältsindelning 
på E16. En ombyggnad av på- och avfartsramperna till och från Gävle studerades samtidigt 
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men förkastades på grund av att det inte är möjligt att uppfylla Trafikverkets krav på 
ombyggnad och att avstegen från VGU blir allt för stora. För att uppnå kraven skulle en 
större ombyggnad krävas, vilket innebär konsekvenser och kostnader som ej ryms inom 
detta projekt. 

5.2.4. Viltstängsel 
För att öka trafiksäkerheten med hänsyn till vilt ska viltstängsel kompletteras längs E16 i 
höjd med Lönnemossa by där det finns viltstängsel idag. Viltstängslet förlängs förbi 
trafikplats Lönnemossa och avslutas i höjd med viadukt över Kyrkvägen.  

 

Figur 4.7-1. Befintligt och nytt viltstängsel.  
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5.3. Gestaltning 
Gestaltningen i utredningsområdet ska ta utgångspunkt i de karaktärer som finns på 
platsen. Åtgärder bör utföras på ett sätt som anpassar och förädlar befintliga karaktärer och 
kvalitéer längs sträckan. Till exempel ska befintlig vegetation inom vägområdet utnyttjas så 
långt det är möjligt och vid behov förädlas genom slyröjning, gallring, uppstamning eller 
med kompletterande planteringar. Ett annat exempel på att utnyttja och förädla befintlig 
karaktär är att nya föreslagna bullerskyddsskärmar ska utföras i trä och målas med röd 
slamfärg så att de visuellt passar ihop med de befintliga bullerskyddsskärmarna som redan 
finns längs vägsträckan. Se gestaltningsprogrammet för tänkta gestaltningsåtgärder.  

5.4. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Bullerskyddsåtgärder 
Med planförslaget vid prognosåret exponeras 110 bostadshus och en skola för en ljudnivå 
som överskrider något av de gällande riktvärdena om inga bullerskyddsåtgärder utförs. Det 
är främst den ekvivalenta ljudnivån som överskrider riktvärdena utomhus, inomhus samt 
vid uteplats. Åtgärder för att innehålla riktvärden vidtas där det är möjligt i form av dels 
vägnära åtgärder Sk 1 i form av bullerskyddsskärmar (sju stycken).  

Fastighetsnära åtgärder Sk 2 (27 hus) erbjuds i form av åtgärder av fönster, ventiler eller 
uteplats. Sex hus ligger så nära gränsen för åtgärdsbehov att det inte är möjligt att avgöra 
behovet utan att utföra en mätning av fasadens ljuddämpning. På grund av det rådande 
läget med viruset Covid-19 har det varit olämpligt att utföra mätningarna eftersom det då 
krävs tillgång till bostaden. De fastigheter där inventering eller mätning behöver utföras för 
att avgöra fasaddämpningen får istället erbjudande om utredning eller mätning för att 
utröna om åtgärder om ljudreduktion i befintlig fasad inte är tillräcklig för att riktvärden 
inomhus ska uppfyllas, Sk 3. Föreslagna fastighetsnära åtgärder avser de bostadsrum som 
beräknas få en ljudnivå som överskrider gällande riktvärden för inomhusmiljö. Det innebär 
att åtgärder kan bli aktuellt på enstaka fönster eller ventiler på enskilda våningsplan. För 
uteplatsåtgärd gäller att fastigheten ska ha en bullerskyddad uteplats. I plankartor, bilagan 
till plankartan samt i underlaget till denna plan- och miljöbeskrivning. I rapport 
Bullerutredning redovisas vilka åtgärder som är aktuella/erbjuds för berörda fastigheter. 
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 
6.1. Trafik och användargrupper 
Trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras för trafikanterna på E16 i och med nya på- 
och avfartsramper.  

Mitträcket medger en ökad trafiksäkerhet då det eliminerar allvarliga mötesolyckor, samt 
förhindrar otillåtna vänstersvängar. Mitträcket avskräcker och försvårar även möjligheten 
för oskyddade trafikanter att passera över vägen längs sträckan. Mitträcket bidrar även till 
en tydligare linjeföring för trafikanter vinter- och kvällstid då det blir en tydligare markering 
av vägmitt i kombination med att mitträcket förses med reflexmarkeringar.  

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 
De föreslagna åtgärderna medför en förbättring för Hosjö lokalt genom att säkerheten 
förbättras och tillgängligheten till E16 förbättras. E16 är ett viktigt stråk för regionen och 
staden och föreslagna åtgärder medför positiva konsekvenser för den regionala och lokala 
trafiken. 

6.3. Landskapet och staden 
6.3.1. Landskapsbild 
Landskapsbilden kommer i vissa delar att påverkas negativt.  

De nya sidoräcken som kommer att sättas upp längs med stora delar av sträckan kommer 
sannolikt att göra att vägrummet känns trängre än vad det gör i dag.  

Viltstängslet kommer i trafikplats Lönnemossa att ha en negativ påverkan på 
landskapsbilden eftersom stängslet med hänsyn till viltet kommer att placeras längs med 
E16 genom trafikplatsen. 

Många av de befintliga bullerskyddsskärmarna är i väldigt dåligt skick och gör att 
vägrummet delvis ser slitet ut. Nya bullerskyddsskärmar kan bidra positivt till upplevelsen 
av vägsträckan. 

Projektet kommer troligen bidra med en rad förbättringar ur gestaltningssynvinkel. Till 
exempel kommer mervärden skapas genom gallring i träddungar längs sträckan och 
eventuellt effektbelysning av enstaka träd. Om man i kommande skede även bestämmer sig 
för att arbeta vidare med förslaget gällande trafikplats Lönnemossa och då förstärka den 
som entrén till Falun, bidrar det också som en positiv effekt i projektet. 

6.3.2. Detaljplaner 
Inom vägplanen berörs detaljplaner, byggnadsplaner och stadsplaner, se figur  
4.3–1. Beskrivningar av de berörda planerna börjar i väst vid Västra Hosjö och fortsätter 
österut mot Lönnemossa. 
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Byggnadsplan Västra Hosjö 
En del av planförslaget berör område för bostadsändamål, med egenskapsbestämmelsen 
”mark som inte får bebyggas”. Detta gäller fastigheten Stora Näs 2:111, se gulmarkering 
nedan, figur 6.3–2. 

Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Figur 6.3–2. Byggnadsplan Västra Hosjö. 
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Byggnadsplan för Hosjö 
Största delen av planförslaget ligger som allmän plats, vägmark och park eller plantering.  

Planförslaget sträcker sig in över befintliga bostadsfastigheter både norr och söder om E16, 
som i byggnadsplanen har användningen bostadsändamål, dock berörs endast mark som 
inte får bebyggas (prickmark), se figur 6.3–4. Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3–4. Byggnadsplan för Hosjö. 

 

Byggnadsplan för nya skoltomten mm, i Hosjö, Falun 
Största delen av planförslaget ligger inom allmän plats, vägmark och park eller plantering. 
Planförslaget sträcker sig på den södra sidan in över området för allmänt ändamål vid Hosjö 
skola och berör både område som inte får bebyggas och mark som får bebyggas, se figur 
6.3–5. Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.3–5. Byggnadsplan för nya skoltomten mm. 
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Byggnadsplan för Hosjö 
Största delen av planförslaget ligger som allmän plats vägmark och park eller plantering.  

Planförslaget med planerad bullerskyddsskärm sträcker sig in över befintliga 
bostadsfastigheter norr om E16, vid fastigheterna Lilla Näs 3:43 och Lilla Näs 3:42. Mark 
som inte får bebyggas (prickmark) berörs, samt park och plantering, se figur 6.3–6. 
Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.  

 

 

Byggnadsplan för industriområdet Östra Hosjö, Falun 
Största delen av planförslaget ligger som allmän plats vägmark och park eller plantering.  

Planförslaget sträcker sig in över befintliga fastigheter med användningen industri söder och 
nordost om E16, vid fastigheterna Stora Näs 1:49, Stora Näs 1:55 dock berörs endast mark 
som inte får bebyggas (prickmark) samt mark tillgänglig för underjordiska ledningar (u). 

Vid befintlig drivmedelsanläggning (fastigheten Stora Näs 1:13) ligger planförslaget inom 
användningen garage- och handelsändamål, dock inom mark som inte får bebyggas. 

Söder om E16 vid fastigheterna Stora Näs 6:2 och Lilla Näs 3:47 går också planförslaget på 
mark för industriändamål som inte får bebyggas. 

Vid passagen med Järnvägen är användningen i byggnadsplanen järnvägsändamål med 
egenskapen vägbro (z1). Se figur 6.3–7.  Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.  
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Figur 6.3–7. Byggnadsplan för industriområdet Östra Hosjö. 

 

Stadsplan fastigheterna Sandviken 70:1, 71:1, 70:2 med flera 
Största delen av planförslaget ligger som allmän plats vägmark och park eller plantering.  

Mindre del berör ett område för bostadsändamål dock endast områden som inte får 
bebyggas eller endast bebyggas med uthus och garage gäller fastigheterna Lilla Näs 25:96 
och Sandviken 70:2, se figur 6.3-8. Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.  

 

 

Stadsplaner för Tallbacksområdet, Hosjö i Falun 
Hela planförslaget ligger som allmän plats gata eller torg och park eller plantering, se figur 
6.3-9. Åtgärden bedöms som en mindre avvikelse.   
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Inom planområdet finns det en detaljplan för Västra Hosjö som är under framtagande av 
Falu kommun.  
 

6.4. Miljö och hälsa 
6.4.1. Naturmiljö och rekreation 
De planerade åtgärderna berör till största delen befintligt vägområde. Begränsade ingrepp i 
naturmiljöer sker kring trafikplatserna Lönnemossa och Västra Hosjö. I dessa områden har 
inga höga naturvärden identifierats. Inte heller några skyddade arter har påträffats. Inga 
skyddade områden eller biotopskyddade objekt berörs av planerade åtgärder.  

Vid hantering av massor finns det en risk för spridning av invasiva arter främst 
blomsterlupin. Blomsterlupin är ett hot för den biologiska mångfalden då den tränger ut 
mindre konkurrenskraftiga växter. Det leder till en monokultur där blomsterlupinen 
dominerar floran totalt. Blomsterlupin ändrar också de kemiska förutsättningarna i jorden 
då de är kvävefixerare. Det innebär att arter som trivs på konkurrensfria magra marker 
missgynnas och effekterna i biotopen är bestående. Blomsterlupinen lockar även till sig 
pollinerare som hellre besöker lupinerna än övriga växter.  
En inventering och ett åtgärdsförslag för att förhindra spridning av blomsterlupin 
rekommenderas att göras i nästa skede. 

Innan arbetet med avbaning av massor längs med vägkanterna/dikena påbörjas bör det 
markeras var blomsterlupin växer. Massor från dessa områden bör inte återanvänds utan 
föras till en mellanlagring där de täcks tills de kan återanvändas utan risk för vidare 
spridning av invasiva arter. 

Arbetsområdet berör inte något friluftsområde men vandringsleden i närheten av avfarten 
mot Lönnemossa by kan komma att påverkas under byggtiden. Under byggtiden kommer 
tillgängligheten kring E16 att vara begränsad.  

Vägplanen berör endast strandskyddsområde marginellt och det är fråga om begränsade 
åtgärder. Buller från vägområdet bedöms inte beröra något ekologiskt känsligt område så 
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som områden av betydelse för fågellivet. Inte heller några områden med betydelse för 
friluftslivet bedöms beröras av buller från trafiken. 

Viltstängsel planeras att anläggas längs infarten till Lönnemossa by (se Figur 4.7-1) och 
placeras utanför allén. Allén bedöms inte påverkas negativt förutsatt att skadeförebyggande 
åtgärder vidtas vid anläggning av viltstängsel för att undvika körskada på trädens rötter.  

Vägplanen berör endast strandskyddsområde marginellt och endast begränsade åtgärder 
utförs inom strandskyddat område. Inom strandskyddsområde vid Hosjön planeras nytt 
mitträcke och inom strandskyddsområde vid vattendrag WA31684735 anläggs viltstängsel. 
Efter genomförda vägåtgärder kommer fortsättningsvis syftet med strandskyddet, att trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten, att vara uppfyllda.  

6.4.2. Kulturmiljö 
Vid Lönnemossa kommer de planerade åtgärderna medföra ingrepp i fornlämningen 
L1999:4003, ett hyttområde. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen och 
tillstånd krävs för ingrepp i fornlämningar. Länsstyrelsen kan komma att kräva att 
arkeologiska åtgärder ska utföras innan tillstånd kan ges. Eftersom fornlämningsområdet 
troligen är större än avgränsningen kan arkeologiska åtgärder krävas även utanför det 
tidigare avgränsade fornlämningsområdet. Fornlämningsområdet ligger till större delen helt 
inom planområdet för väg. Dock är det endast en marginell del av fornlämningens västra del 
som kommer bli berörd av markarbeten. Fornlämningen är redan idag påverkad sen 
anläggandet av trafikplats Lönnemossa och de planerade åtgärderna bedöms inte medföra 
någon skada på fornlämningen.  

Inom eller mycket nära aktuellt vägplaneområdet finns tre avgränsade kulturmiljöer. Vid 
Västra Hosjö består kulturmiljöerna dels av en bebyggd miljö med arbetarbostäder dels av 
lämningar med koppling till industrin och i vägplanens östra del av hyttområdet vid 
Lönnemossa (L1999:4003).  

Både bebyggelsemiljön vid Övre Karlsfors och lämningarna efter sågverksindustrin är 
tydliga uttryck i området för det kommunala intresset. Bägge miljöerna är bedömda med ett 
högt värde. Ny bullerskyddsskärm vid Klingvägen kommer att göra lämningarna från 
sågverksamheten mindre synlig från E16. Dock bedöms vägplaneområdet inte påverka eller 
göra något fysiskt intrång på den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön. 

För den bebyggda miljön vid Övre Karlslund är bebyggelsen belägen på ett höjdläge och 
avgränsas av en slänt ner till Steffens väg. Intrånget i den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggda miljön bedöms därför som begränsad med tanke på att slänten mellan befintlig 
väg och den bebyggda miljön redan idag skapar en avgränsning.  

Vid Steffens väg men utanför vägplaneområdet är lämningar med koppling till 
sågverksindustrin belägna. Lämningarna ligger i ett mycket nära avstånd till 
vägplaneområdet och det finns risk att dessa kan påverkas under byggnation. Försiktighet 
bör därför iakttas så att dessa inte skadas eller förstörs. 

Rekommendationer 
En anpassning och utformning av trafikplatsen i Lönnemossa där man lyfter och till viss del 
synliggör platsens historia kan leda till en ökad upplevelse av bergsmanslandskapet. Nya 
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föreslagna bullerskyddsskärmar bör anpassas till den omkringliggande kulturmiljön och 
kopplingen till Världsarvet Falun exempelvis genom lämplig färgsättning och genomsiktliga 
skärmar på vissa delar.  

Där vägplanen tangerar det kommunala intresset i nivå med Steffens väg och övre Karlsfors, 
och som består av två arbetarbostäder, bör hänsyn iakttas så att eventuella räcken, staket, 
diken och slänter anpassas och integreras i kulturmiljön. Genom god gestaltning av 
eventuella räcken, släntstöd med mera kan vägmiljön inom området till och med stärkas och 
integreras tydligare i kulturlandskapet än vad befintlig vägmiljö gör idag.  

6.4.3. Vatten 
Planerade åtgärder för avvattning kommer att fungera på liknande sätt som i dagsläget. 
Ombyggnationen av trafikplatserna och anläggande av bullerskyddsskärmar bedöms inte 
förändra avvattningen av E16 och trafikplatserna i den mån att det skulle innebära 
olägenhet för miljön och klassas som en miljöfarlig verksamhet. Dagvattnet kommer att 
ledas via vägdiken och vägslänter på samma sätt och mot samma recipient som under 
befintliga förhållanden.   

Trafikmängderna vid E16 indikerar på att rening av dagvatten i vägdiken genom infiltration, 
sedimentering och trög avledning är tillräcklig. Trafikmängderna bedöms ge låga till 
måttliga föroreningshalter. Reningseffekten i vägdike är god och bedöms vara tillräcklig för 
att tillgodose reningsbehovet för de aktuella recipienterna. 

Ombyggnationerna av trafikplatserna innebär något ökade dagvattenflöden. Nedströms 
liggande dike bedöms klara att ta emot flödesökningen. Inga särskilda åtgärder för 
grundvattenskydd föreslås.  

Vid planerade bullerskyddsskärmar kommer avvattningen att ske i svackdiken mellan 
bullerskyddsskärmarna och E16 med utsläppspunkt i dike eller slänt istället för befintlig 
situation när dagvattnet sprids ut över vägslänt på en längre sträcka. Utsläppspunkterna är 
placerade så vidare avledning kan ske via ledningsnät eller dike. 

Ingen åtgärd kommer att krävas för trummorna vid trafikplats Lönnemossa och därmed inte 
heller någon anmälan om vattenverksamhet. Nya trummor kan behöva anläggas på platser 
där inventeringen visat på att trummorna är i dåligt skick. Dessa trummor bedöms dock inte 
vara viktiga vandringsvägar då de anläggs för att avleda dikesvatten.  

Vid Färgvägen finns en lågpunkt i skogen vid skolan som kan komma att översvämmas vid 
skyfall. Vägplanens påverkan på området är dock marginell. På övriga platser bedöms risken 
för skada vid skyfall eller höga naturflöden som liten och inga särskilda åtgärder 
rekommenderas. Avvattningsanläggningen kan få nedsatt funktion om skötsel och rensning 
av diken och trummor blir eftersatt.  

6.4.4. Markmiljö 
Planerade åtgärder kommer att ske i områden där förorenade massor påträffats och måste 
därför hanteras på korrekt sätt för att minska spridning. Baserat på undersökningen bedöms 
inte analyserade prover utgöra något hinder vid återanvändning av massorna inom 
vägområdet.  
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Ur en ekonomisk och hållbarhetsaspekt bör massor så långt som möjligt återanvändas inom 
aktuellt arbetsområde. Massorna bör i första hand ligga kvar inom ursprunglig plats. Om 
massor behöver bytas ut på grund av geotekniska förutsättningar krävs ytterligare 
provtagning i samband med schakt för att klassificera massor inför omhändertagande. Även 
schakt inom potentiellt och identifierade förorenade områden kräver ytterligare provtagning 
i samband med schaktarbeten.  

Det finns inga skyddsobjekt som till exempel dricksvattentäkt närmre än 300 meter till 
område för planerade åtgärder. I förhållande till området och uppmätta halter i uttagna 
prover bedöms massorna kunna återanvändas.  
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6.4.5. Boendemiljö och hälsa 
Enligt genomförda beräkningar har 111 byggnader beräknats bli bullerberörda från den 
ombyggda vägsträckan i planalternativet. Ytterligare nio byggnader har bedömts som 
rimliga att inkluderas som bullerberörda för utvändig inventering som genomförts för 
samtliga 120 byggnader som fallit ut som bullerberörda. En av dessa byggnader är en skola 
och resten är bostäder.  

Trafikverket har även riktvärden för vissa områdestyper, bland annat friluftsområden, 
parker och fågelområden. Inga områden som finns inom planen beräknas bli bullerberörda 
vid ombyggnationen av E16 och ljudmiljön försämras inte i någon större utsträckning 
jämfört med nuläge och nollalternativ för de områdestyper som finns inom planen. 

Vid planalternativet vid ombyggnationen av E16 så höjs skyltad hastighet från 80 till 100 
km/h på delar av sträckan. Vägutformningen ändras främst vid ombyggnationen av 
trafikplats Västra Hosjö där på- och avfartsramper tillkommer vilket bidrar till att 
ljudnivåerna ökar något vid bebyggelsen närmast på- och avfarterna. Införandet av 
mitträcke medför att körfälten flyttas längre ut mot vägkanterna vilket bidrar till att 
ljudnivåerna ökar jämfört med nuläges- och nollalternativet vilket medför att fler byggnader 
beräknas bli bullerberörda jämfört med nuläget och nollalternativet.   

Konsekvensen av planförslaget bedöms bli positiv för de flesta bostadshusen eftersom 
föreslagna vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder bidrar till en bättre ljudmiljö 
utomhus, riktvärden för inomhusmiljö samt uteplats innehålls men riktvärde 55 dBA vid 
fasad överskrids.  

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder föreslås endast om de behövs beaktat buller från E16. 
Detta innebär att de hus där det inte behövs fastighetsnära bullerskyddsåtgärder, beaktat 
buller från E16, föreslås inga fastighetsnära åtgärder även om det skulle behövas för att 
klara riktvärden beaktat buller från järnvägen.  

Flera områden som inte har bullerskyddsskärmar i nuläget föreslås få bullerskyddsskärmar i 
samband med ombyggnationen av E16; Hosjö Kapell, Kapellvägen, Hosjö Strand och Södra 
Klingvägen. Befintliga bullerskyddsskärmar mellan trafikplats Östra Hosjö och Västra Hosjö 
som är i dåligt skick byts ut från reflekterande till absorberande och högre skärmar vilket 
bidrar till en bättre ljudmiljö jämfört med nuläget.  

Med föreslagna åtgärder innehåller samtliga bostadshus uppsatta riktvärden för 
inomhusmiljö i enlighet med den inriktning infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angivit. 
I Rapport bullerutredning med bilagor redovisas en sammanställning av bullerberörda 
fastigheter som överskrider gällande riktvärden för de olika beräkningsfallen med avseende 
på buller från ombyggd vägsträcka för E16.  
 

6.4.6. Viltstängsel 
Med föreslagna viltstängselåtgärder bedöms viltolyckor att minska på sträckan Lönnemossa 
by – Östra Hosjö. Viltstängslet kommer att kunna kanalisera viltet till befintlig vägporten 
vid Kyrkvägen samt vägporten utmed järnvägen i Östra Hosjö.  
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6.5. Påverkan under byggnadstiden 
Under byggtiden kan störningar som orsakar olägenheter för människor och miljö uppstå 
bestående av sänkt hastighet, buller, tillfälligt avstängda körfält samt tillfälligt avstängd väg. 
Krav kommer ställas på entreprenören för att minimera dessa. Rutiner och skyddsåtgärder 
för att minska påverkan ska redovisas i entreprenörens miljöplan.  

Störning under byggtiden med avseende på buller, vibrationer och damning kan uppkomma. 
Naturvårdsverkets allmänna råd om byggbuller ska följas och åtgärder ska vidtas om 
olägenheter uppstår. Arbeten i området ska i möjligaste mån ske under dagtid på grund av 
närheten till bostäder. Information bör ges till boende i området innan byggarbetet 
påbörjas.  

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på E16, både för 
fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Det kommer att ställas krav på entreprenören att 
ordna framkomlighet under byggtiden.   
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7. Samlad bedömning 
Vägprojektets påverkan på samhälle och omgivning bedöms i kapitlet utifrån dess bidrag till 
att nå FN:s globala hållbarhetsmål, de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen samt 
projektets ändamål och projektmål. 
 

7.1. Allmän bedömning 
Ombyggnationen av E16 är av begränsad omfattning och större delen av den berörda ytan 
utgör redan idag vägområde. Den mark som kommer tas i anspråk för nya på- och avfarter 
vid Östra Hosjö samt Lönnemossa är av begränsad omfattning. Områdena som kommer tas 
i anspråk hyser inga höga naturvärden eller förekomster av skyddade arter.  

En känd fornlämning kommer vid Lönnemossa påverkas av markarbeten. Fornlämningen är 
dock redan idag negativt påverkad av trafikplats Lönnemossa. Innan arbetet påbörjas 
kommer tillstånd för ingrepp i fornlämning sökas. De planerade arbetena kan leda till mer 
kunskap och bättre avgränsning av den aktuella fornlämningen. 

Markmiljöprovtagningar visar att det förekommer vissa halter av föroreningar i området, 
något som är förväntat då stora delar av Falun är påverkat av gruvindustrin samt att 
åtgärderna berör ett befintligt vägområde. I den mån det är möjligt kommer massorna 
återanvändas inom aktuellt arbetsområde.  

7.2. Miljökvalitetsmål 
De planerade åtgärderna berör miljömålen ”God bebyggd miljö”, Giftfri miljö”, ”Levande 
sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalité”.  

De planerande åtgärderna är av begränsad omfattning. De aktuella projektmålen syftar till 
ökad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för samtliga vägtrafikanter. 
Bullerskyddsåtgärder i form av nya bullerskyddsskärmar föreslås på ett flertal sträckor inom 
planområdet vid bostäder vid Kapellvägen, Hosjö Kapell, Hosjö Strand samt Klingvägen. 
Befintliga bullerskyddsskärmar mellan trafikplats Östra Hosjö och trafikplats Västra Hosjö 
föreslås att bytas ut till nya skärmar med absorbent på merparten av sträckan. Vissa 
befintliga skärmar föreslås att höjas och förlängas jämfört med befintliga skärmar.  

Giftfri miljö är aktuellt i samband med hantering av eventuella förorenade massor och 
länshållningsvatten vid byggskede. Kompletterande provtagningar under byggskedet är en 
förutsättning för vidare korrekt hantering av eventuella föroreningar. Genom provtagning 
och rening av länsvatten innan avledning till recipient kommer såväl giftfri miljö som 
levande sjöar och vattendrag att värnas. 

Hantering av eventuella föroreningar har även koppling till miljömålen ”Levande sjöar och 
vattendrag” samt ”Grundvatten av god kvalité”. Föroreningar kan sprida sig vidare till 
recipienter och grundvatten om försiktighetsåtgärder inte vidtas. Det gäller såväl vid 
hantering av massor, länsvatten, kemikalier, arbetsmaskiner, oljor med mera. Byggskedet 
kommer omfattas av ett kontrollprogram som bland annat kommer syfta till att minimera 
riskerna för negativ påverkan på omgivningsmiljön.   
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Avrinning mot drivmedelsstationen vid Färgvägen kommer att göras om till ett täckdike och 
därmed tydliggöras jämfört med idag. Detta kommer troligen minska andelen dagvatten 
som rinner över drivmedelsstationen yta där oljeföroreningar kan förekomma. 
Trafikmängderna vid E16 indikerar på att rening av dagvatten i vägdiken genom infiltration, 
sedimentering och trög avledning är tillräcklig rening. Trafikmängderna bedöms ge låga till 
måttliga föroreningshalter. Reningseffekten i vägdike är god och bedöms vara tillräcklig för 
att tillgodose reningsbehovet för de aktuella recipienterna. Avledningen av vägdagvatten 
bedöms inte påverka förutsättningarna att uppnå grundvatten av god kvalitet liksom 
levande sjöar och vattendrag. 

7.3. Transportpolitiska mål 
Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet är uppdelat i funktionsmålet och 
hänsynsmålet.  

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställd, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad hälsa. 

Tabell 7.2-1 Transportpolitiska mål 

Transportpolitiska mål Måluppfyllelse 

Ett tillgängligt transportsystem (F) 
Genom att förbättra av- och påfart vid trafikplatserna 
samt anläggande av mitträcke ökar tillgängligheten och 
säkerheten för trafiken på E16.  

En hög transportkvalitet (F) 
En ökad framkomlighet och trafiksäkerhet bidrar till en 
hög transportkvalitet. Det uppnås genom att av- och 
påfarter förbättras, och mitträcke sätts upp.  

En positiv regional utveckling (F) 
Vägförslaget bedöms bidra till att en positiv regional 
utveckling kan skapas genom förbättrade 
kommunikationer lokalt och regionalt. 

En säker trafik (H) 

Säkerheten förbättras för alla trafikanter genom 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av 
mitträckesseparering. Eventuellt spring över E16 
förhindras av mitträcke och sidoräcke, samt nya 
bullerskyddsskärmar. 

En god miljö (H) 

En god miljö skapas genom de förbättrade av- och 
påfarterna vid trafikplatserna. Analys av buller och 
bullerskyddsåtgärder genomförs för att säkerställa en god 
bostadsmiljö. 

Ett jämställt transportsystem (H) Generellt är det en större andel kvinnor än män som reser 
kollektivt. Det gör transportsystemet mer jämställt. 
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7.4. Trafikverkets projektmål 
7.4.1. Uppfyllelse av projektmålen 
Trafiksäkerheten på sträckan Lönnemossa by-Klingvägen skall förbättras 
Mitträcke och accelerationsfält kommer att öka trafiksäkerheten på sträckan. Även 
viltstängsel på sträckan Lönnemossa by-Kapellvägen kommer att öka trafiksäkerheten då 
antalet viltolyckor förväntas minska.  

Otillåtna vänstersvängar vid Färgvägen skall helt eller delvis motverkas 
Vänstersvängar vid Färgvägen kommer att motverkas med mitträcket  

Att förbättra bullersituationen i form av utökade bullerskyddsåtgärder för närboende 
Bullersituationen kommer att förbättras då bullerskyddsskärmar planeras. Fastigheter över 
riktvärdet 55dB(A) erbjuds fastighetsnära åtgärder.  
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden  

8.1. Allmänna hänsynsreglerna 
I miljöbalkens 2 kapitel redovisas de allmänna hänsynsreglerna. Dessa regler är alla som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, som omfattas av balkens bestämmelser, 
skyldiga att följa.   

Kraven i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. 1–8 §§ miljöbalken) bedöms uppfyllas i denna 
plan då Trafikverket tagit hänsyn till:  

• Bevisbörderegeln: genom att upprätta en miljöbeskrivning till vägplanen. 

• Kunskapskravet: kunskap har inhämtats genom samråd och de genomförda 
utredningarna som till exempel bullerutredning, kulturarvsanalys, 
naturvärdesinventering, markmiljöutredning och avvattningsutredning. 
Kunskapskravet bedöms vara uppfyllt genom att Trafikverket anlitat erforderlig 
kompetens såväl internt som externt för planering, projektering och utredning. 

• Försiktighetsprincipen: För att minska intrång och olägenheter har åtgärder 
föreslagits och redovisats. 

• Produktvalsprincipen: Trafikverket ställer omfattande miljökrav på sina 
entreprenörer för byggtiden, bland annat vid hantering av miljöfarliga ämnen, 
tvättning och tankning av fordon, motorbränsle, och miljöklassade fordon. 
Miljöhänsyn är en viktig aspekt vid val av bränsle och andra kemikalier. 

• Hushållningsprincipen: De planerade åtgärderna tar endast begränsade markytor i 
befintlig vägs närhet i anspråk. Trafiksäkerheten och tillgängligheten för såväl 
biltrafik som för oskyddade trafikanter förbättras i föreslagen trafiklösning. 

I masshanteringen eftersträvas i första hand återvinning av schaktmassor inom 
projektet. I andra hand hämtas massor från lämplig och närliggande täkt. 
 

• Lokaliseringsprincipen: Ej aktuellt i detta projekt 
 

• Rimlighetsprincipen: Negativa konsekvenser av ianspråktagande av ny mark 
bedöms vägas upp av den samhällsnytta projektet tillskapar.  
 

• Avhjälpandeskyldighet: Genom att redovisa åtgärder för att hjälpa och motverka 
uppkomst av skador och olägenheter exempelvis skyddsåtgärder i samband med 
markarbeten. 
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8.2. Hushållning med mark och vattenområden 
I förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden är det myndigheters 
skyldighet att, inom sitt verksamhetsområde, ha uppsikt över hushållningen av mark- och 
vattenområden. Detta i samverkan med länsstyrelsen och tyngdpunkten ska ligga på frågor 
som har betydelse i ett nationellt perspektiv (riksintressen).  

E16 utgör riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett riksintresse för 
kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Nya på- och avfarter vid Östra Hosjö samt Lönnemossa kommer förbättra trafiksäkerheten. 
I fråga om ianspråktagande av mark är det endast fråga om marginella ytor av naturmark 
som kommer bli nytt vägområde. Åtgärderna motverkar inte utnyttjandet av riksintresset 
E16. 

8.3. Miljökvalitetsnormer 
Vid all planering skall kommuner och myndigheter ta hänsyn till och följa 
miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap 3§ Miljöbalken. Avsikten med 
miljökvalitetsnormerna är att fastlägga den högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivå 
som människor eller miljön kan belastas med. Det finns idag miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten, havsmiljön samt omgivningsbuller 
(kapitel 4.5.3). Miljökvalitetsnormer för havsmiljön samt fisk och musselvatten berörs inte 
av vägprojektet.  Ombyggnaden av E16 bedöms inte beröra någon fastställd 
miljökvalitetsnorm.  

Utredningsområdet avvattnas till ytvattenförekomsterna Runn (SE670563- 148 814), 
Hosjön (SE671900- 149 562) och vattendraget WA31684735 (SE671833-150094), se  tabell 
8.3–1 och figur 4.5–6.   

Tabell 8.3–1. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster som berörs av utredningsområdet. 
 

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk 
Ytvattenstatus 

Kvalitetskrav 

Runn  
(SE670563-148814) 

Måttlig Ej god Måttlig ekologisk status 
2027 och god kemisk 
ytvattenstatus med 
tidsfrist/undantag 

Hosjön  
(SE671900-149562) 

Måttlig Ej God God ekologisk status 2027 
och god kemisk 
ytvattenstatus med 
undantag. 

WA31684735 (SE671833-
150094) 

Måttlig Ej God God ekologisk status 2027 
och god kemisk 
ytvattenstatus med 
undantag 



53 
 

 
Grundvattenförekomsten Svärdsjöåsen finns med i Dalarnas vattenförsörjningsplan 
(länsstyrelsen, 2012). Den del av åsen som går genom utredningsområdet är Svärdsjöåsen – 
Hosjö (se figur 4.5–3). Den är klassad som klass 3 – övrig grundvattenförekomst, vilket 
innebär ett mindre skyddsvärde för nuvarande och framtida större vattentäkter. Däremot 
kan förekomsten användas lokalt till enstaka fastigheter (länsstyrelsen, 2012). 
Utredningsområdet berör inget vattenskyddsområde (länsstyrelsen, 2018a). 

Ombyggnad av trafikplatserna bedöms inte påverka statusen i yt- eller 
grundvattenförekomster.  
 
Avledningen av vägdagvatten sker via diken, där god rening genom fastläggning och 
infiltration bedöms ske. 
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs ej av vägförslaget. Trafikmängder, omgivande 
utsläppskällor och platsgivna förutsättningar gör att miljökvalitetsnormerna inte riskerar att 
överskridas.  

Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), vilken är en miljökvalitetsnorm (MKN) 
enligt miljöbalken, innebär att bullerdirektivet (2002/49/EG) ska genomföras. 
Förordningen innehåller en strävan, en slags målsättningsnorm där det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Normen följs när 
strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa. Det är kommuner och 
myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Trafikverkets arbete för att 
minska bullerstörningar, exempelvis med uppsatta riktvärden är ett led i denna strävan, se 
kapitel 4.5.6. I planalternativet med föreslagna bullerskyddsåtgärder förbättras ljudmiljön 
utomhus och uppsatta riktvärden inomhus innehålls för samtliga bullerberörda byggnader 
med avseende på ljud från E16. Projektet bedöms medföra positiva effekter på ljudmiljön 
och att MKN för buller inte påverkas negativt.  
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9. Markanspråk och pågående markanvändning 
När en vägplan fastställs och vinner laga kraft får Trafikverket rätt att genomföra det som 
har beslutats i planen. Vägen ska byggas på det sätt som visas i planen. En fastställd plan ger 
också Trafikverket rätt att förvärva mark som behövs för vägen enligt planen. Den mark som 
behövs permanent för väganläggningen tas i anspråk med vägrätt (se exempel i figur 9.1-1) 
eller inskränkt vägrätt. Mark som behövs tillfälligt under byggtiden tas i anspråk med 
tidsbegränsad, tillfällig nyttjanderätt. Den ianspråktas under den tid då anläggningsar-
betena utförs, slutförs och kontrolleras. I samtliga fall ska nyttan med vägrätt, inskränkt 
vägrätt och tillfällig nyttjanderätt för byggandet vägas mot den olägenhet som intrånget 
innebär. Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som tas i anspråk och för de flesta 
skador som kan uppstå i samband med byggandet. Även den som har nyttjanderätt eller 
någon annan särskild rätt till en fastighet kan ha rätt till ersättning i tillämpliga delar. 
Reglerna om ersättning beskrivs i väglagen, vilken hänvisar till expropriationslagens 
ersättningsregler. Samma regler tillämpas vid frivilliga överenskommelser. Avtal tecknas då 
mellan Trafikverket och berörda fastighetsägare för att reglera intrång och kompensation. 

Vägplanens plankartor (101T0201 - 101T0208) redovisar vilken mark som behövs 
permanent och vilken mark som behövs tillfälligt under byggtiden. Den mark som planeras 
att tas i anspråk av vägombyggnaden är främst öppen mark i anslutning till det befintliga 
vägområdet samt tomtmark där bullerskyddsskärmar ska anläggas.  

9.1. Vägområde för allmän väg med vägrätt 
Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme i anspråk för väg 
med stöd av lagakraftvunnen vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller 
annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe 
bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare 
får väghållaren tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller 
utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in från allmänt underhåll.  

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen även utrymme för 
erforderliga väganordningar såsom diken, belysning och räcken. Det omfattar också 
kantremsan som behövs för att sköta driften av vägen. I vägområdet ingår även det utrymme 
som krävs för vägens säkerhetszon, vilket är det område utanför stödremsan vid sidan av 
vägbanan som ska vara fri från fysiska hinder i form av fasta föremål. I det fall 
säkerhetszonen är bredare än utrymmet för vägen med dess väganordningar samt 
kantremsa går vägplanens vägområdesgräns vid gränsen för säkerhetszonen och ingen 
kantremsa läggs till. I denna vägplan är säkerhetszonen mellan 9–12 meter beroende på 
släntutformning i enlighet med VGU:s krav (Vägar och gators utformning). I figur 9.1–1 
visas en principskiss över vägområdet. 

I anslutning till viltstängslet tas även en meter markanspråk med vägrätt bakom viltstänglet 
för framtida drift och underhåll.  

Ungefärlig areal för nytt vägområde är 15 500m2.  
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Figur 9.1–1. Principskiss av vägområdet. 
 

9.2. Område med tillfällig nyttjanderätt 
I vägplanen finns möjlighet att ta mark i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. 
Nyttjanderätten gäller för en bestämd tid under byggtiden och marken återställs sedan i 
samråd med markägaren innan den återlämnas.  

Områden som redovisas är: 

• T1 – Tillfällig nyttjanderätt för arbetsområde fram till tre månader efter godkänd 
slutbesiktning.   

• T2 – Tillfällig nyttjanderätt för upplag fram till tre månader efter godkänd 
slutbesiktning. 

• T3 – Tillfällig nyttjanderätt för etablering fram till tre månader efter godkänd 
slutbesiktning.   

I anslutning till viltstängslet finns det en meter tillfällig nyttjanderätt bakom viltstängslet för 
att kunna montera viltstängslet i byggskedet, detta är markerat med T1. I T1 ingår även 
omledningstrafik under byggtiden samt byggtrafik inom arbetsområdet.  

Ungefärlig areal för tillfällig nyttjanderätt är 22 500 m2.  

9.3. Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt 
Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte har full rätt att bestämma över markens 
användning. Markägaren har fortfarande rätt att använda området för ändamål som inte 
hindrar väghållarens användning av marken. Vägrätten är inskränkt även på det sättet att 
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väghållaren inte har rätt att använda material och andra tillgångar som kan utvinnas ur 
marken.  

Den inskränkta vägrätten uppkommer på samma sätt som vägrätt, när Trafikverket märker 
ut vägens sträckning över fastigheten och påbörjar vägarbetet.  

Områden med inskränkt vägrätt redovisas på plankartorna med följande beteckningar: 

• Vi1 – Nytt vägområde med inskränkt vägrätt för drift och underhåll av 
bullerskyddsskärmar. Detta gäller en meter bakom bullerskyddsskärmen. 

• Vi2 – Nytt vägområde med inskränkt vägrätt för drift och underhåll av trummor, 
dagvattenledningar och trummor. 

• Vi3 – Nytt vägområde med inskränkt vägrätt för att säkra åtkomst till elskåp  

Ungefärlig areal för inskränkt vägrätt är 1800 m2.  

9.4. Intrångsersättning 
Vid markintrång bestäms ersättningen i enlighet med väglagens regler. Väglagen hänvisar 
sedan vidare till ersättningsreglerna i fjärde kapitlet i expropriationslagen (1972:719). 
Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som väghållaren tar i anspråk och för 
eventuella skador som uppstår i samband med byggandet av vägen. Även den som har 
nyttjanderätt eller annan särskild rätt till en fastighet kan ha rätt till ersättning.  

Ersättningen ska täcka fastighetens marknadsvärdeminskning, vilket är skillnaden mellan 
fastighetens marknadsvärde innan och efter vägbygget. I ersättningen för 
marknadsvärdeminskningen ingår ersättning för bland annat markintrång och träd som 
avverkas. Utöver marknadsvärdeminskningen utgår ersättning för annan skada, såsom 
ökade kostnader eller minskade intäkter som är direkt orsakade av markintrånget. 

Ersättningen räknas upp med index och ränta från den dag marken tas i anspråk tillsdess att 
utbetalning sker. 

Ersättningen för intrånget ska bedömas på ett rättvist och rättssäkert sätt. Det innebär att 
lika fall ska behandlas lika och att ersättningen ska vara förutsägbar och kunna motiveras 
utifrån förhållanden på den enskilda fastigheten.  

Eventuella tvister om ersättning avgörs i domstol. 

  



57 
 

10. Fortsatt arbete 
10.1. Tillstånd och anmälan 
10.1.1. Fornlämningar 
Tillstånd för ingrepp i fornlämning L1999:4003 vid Lönnemossa kommer krävas och 
hanteras i det fortsatta arbetet med vägplanen. Samråd och tillstånd enligt kulturmiljölagen 
för intrång fornlämningsmiljöer eller fornlämningars skyddsområde enligt kulturmiljölagen 
2 kap § 2.  

10.1.2. Påträffande av föroreningar 
Skulle förorenade områden, föroreningar i befintlig vägkropp eller liknande påträffas 
föreligger skyldighet att genast underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningarna kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

10.1.3. Bygglov 
Bygglov söks för vägens bullerskyddsskärmar enligt kap 9 plan- och bygglagen.  

10.1.4. Skyddsbestämmelser som hanteras I samråd 
Det finns tre typer av skyddsbestämmelser i miljöbalken som för byggande av väg enligt en 
fastställd vägplan hanteras genom samråd i planläggningsprocessen istället för genom en 
särskild prövning.  

Dessa är:  

• Generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken  

• Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken  

• Åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 § miljöbalken.  

När ett projekt berör områden som omfattas av strandskydd eller generellt biotopskydd ska 
Trafikverket alltid samråda med berörd tillsynsmyndighet, länsstyrelse eller i vissa fall 
kommun.  

Åtgärder som kan påverka naturmiljön samråds genom vägplaneprocessen. Samrådet ska 
dokumenteras och behandlas i samrådredogörelsen.  

För detta projekt gäller:  

• Generellt biotopskydd, allé vid Lönnemossa. 

• Ett generellt strandskydd om 100 m.  

 

10.2. Uppföljning och kontroller 
Miljöuppföljning är ett brett begrepp som kan omfatta allt från rutinmässiga 
kontrollaktiviteter till omfattande studier av miljöeffekter. I aktuellt projekt har 
dokumentation skett genom Trafikverkets mall Miljösäkring plan och bygg. I slutskedet av 
arbetet med vägplanen överförs föreslagna åtgärder, inklusive de åtgärder som fastställs i 
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vägplanen, till den del i mallen som kallas Miljösäkring bygg. Åtgärderna följer sedan med 
projektet in i kommande skeden; bygghandling och byggande för att sedan 
slutdokumenteras i samband med att projektet är utfört. I bygghandlingen, som bygger på 
vägplanen och den miljösäkring som gjorts i samband med planen, styr Trafikverket vilka 
miljökrav och skyddsåtgärder med mera som ska gälla utöver Trafikverkets generella 
miljökrav för entreprenader.  

10.3. Buller 
Ett antal av de bullerberörda byggnaderna beräknas baserat på den utvändiga 
inventeringen, ligger precis på gränsen till att riktvärden inomhus ska uppfyllas.  

Mätning av ljudreduktion i befintlig fasad och/eller invändig inventering behöver 
genomföras för att avgöra om riktvärden inomhus uppfylls eller om bullerskyddsåtgärder 
behöver vidtas i form av fönster- och ventilåtgärder. En fastighet som erbjuds 
fönsteråtgärder behöver mätas för att avgöra om även invändig väggåtgärd behövs för att 
uppfylla gällande riktvärden inomhus. Mätning har dock inte kunnat genomföras under 
framtagande av vägplanen till följd av Covid-19 (mätning kräver att akustiker vistas 
inomhus i bostadshusen). Mätning genomförs istället i samband med framtagande av 
bygghandling för bullerskyddsåtgärder.  

 
10.4. Masshantering 
Optimering av masshantering kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. 

10.5. Invasiva arter 
Inventering av invasiva arter längs sträckan bör ske i kommande arbete.  
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11. Genomförande och finansiering 
11.1. Formell hantering 
Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 
fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 
berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 
sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden 
är slut, samt kommuniceras till de som lämnat synpunkter på planförslaget.  

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 
som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 
Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 
Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 
vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 
granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan godtas och 
uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av 
regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 
kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen 
(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 
det behövs och eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 
följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 
innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 
också skyldighet om fastighetsägare begär det, att lösa in mark som behövs permanent för 
vägen. Mark som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 
fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 
fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

•  Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de 
villkor som anges i beslutet. 

•  Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 
mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

•  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 
På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 
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användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 
som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 
mark tillfälligt så fort järnvägsplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 
fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 
byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 
anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

11.1.1. Kommunala planer  
Detaljplaner 
I kapitel 6.3.2 redovisas de detaljplaner som påverkas. Vägområdet bör så långt som möjligt 
anpassas så att det inte påverkar andra användningar.  

Påbörjad detaljplan 
Kommunen har ett påbörjat arbete med detaljplan trafikplats Västra Hosjö på E16 (Steffens 
väg) som varit vilande i väntan på att Trafikverket ska gå vidare med vägplanen. Uppdrag 
från KSU 2002-03-26 Dnr MSN0281/15.  

11.2. Genomförande 
Under byggtiden kommer trafiken på E16 att påverkas en del.E16 är skyddsklassad enligt 
TRV 2020/99628. Detta innebär att vägen har tidsrestriktioner gällande planeringsbara 
arbeten. Arbetsstopp gäller för storhelger/skollov samt  för svenska skidspelen i Falun. 

Omledning av trafiken kommer att ske under byggtiden i samband med arbeten med 
mitträcke, sidoräcke samt beläggningsarbete. För sträckan Klingvägen-Östra Hosjö är att 
västgående trafik leds om via väg 854 och väg 850 väster om Hosjön. Restiden via 
omledningsvägnätet ökar från cirka fyra minuter via ordinarie väg det vill säga E16 till cirka 
nio minuter via omledningsvägen. Östgående trafik påverkas därmed inte av omledningen. 
Se figur 11.2-1.  

För sträckan mellan Östra Hosjö till Lönnemossa finns inget omledningsvägnät. Här måste 
trafiken ledas förbi arbetsområdet på befintlig väg genom att trafiken leds till motsatt sida 
av vägen beroende på vilken sida beläggnings- och räckesarbetet utförs på. Vilket innebär att 
ett körfält kommer anpassas till två körfält med mötande trafik med hjälp av att nyttja 
vägrenen. Där trafik förekommer nära arbetsområden kommer alltid hastigheten att sänkas. 
Avstängning mellan arbetsområde och trafik görs med barriärer där detta är möjligt. 

Tillgängligheten till och från tomtmark, in- och utfarter måste fungera tillfredsställande och 
vara tillgängliga den största delen av dygnet. Några minuters stopp kan accepteras. Fasta 
barriärer får inte hindra tillgängligheten till bostadshus. 

Tillgängligheten till och från busshållplatser störs inte då det inte förekommer hållplatser 
längs E16. Vid omledning enligt Figur 11.2-1 kommer trafikbelastningen vi busshållplatserna 
längs väg 854 och 850 att öka. Hastighetsdämpande åtgärder skall därför anordnas vid 
dessa hållplatser. 
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Tillgängligheten för räddningstjänsten måste beaktas i ett senare skede efter vägplan. 
Allmänt bör tillfälliga lösningar som breddning av vägar samt användning av byggvägar öka 
framkomligheten för räddningstjänsten att ta sig fram. 

Säkerheten kring de skolor och förskolor som kommer att påverkas spontan överflyttning av 
trafik från det statliga vägnätet till kommunala gator skall bevakas i ett byggskede. Denna 
ökning skall kontrolleras genom temporära hastighetsdämpande åtgärder på Färgvägen och 
Centralvägen Det finns två förslag för att öka säkerheten för skolbarnen. Antingen tillsätter 
man bevakade övergångställen där trafiken regleras av trafiksignaler eller personal som 
hjälper skolbarnen över vägen vid de tider då barnen slutar och börjar skolan, då faran för 
en olycka är som störst. Alternativt att man ställer barriär med tillhörande staket som 
blinkar med varselljus för att upplysa passerande fordon att sänka farten och vara 
uppmärksamma. 

 

11.3. Finansiering 
Projektet är kostnadsberäknat till 105 miljoner kronor och innefattar byggherrekostnader, 
utredningar/planer, projektering samt byggkostnader. 
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12. Underlagsmaterial och källor 
Översiktsplan FalunBorlänge, Falu kommun, 2014-06-17. 
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