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1. Sammanfattning 

Väg 244 och väg 63 förbinder Grythyttan med Hällefors, ca 9 km. Väg 63 och 244 är 

funktionellt prioriterade vägar med betydelse för långväga personresor, dagliga personresor, 

kollektiv-trafik och godstransporter. Hällefors är kommunhuvudort med bostäder och ett 

flertal större arbetsplatser. Grythyttan är en mindre ort med färre bostäder men med flera 

arbetsplatser bl.a. universitetet (Måltidens hus), bryggeriet och livsmedelsbyn. Tätorterna 

ligger på cykel-pendlingsavstånd från varandra, men det saknas idag en separerad gång- och 

cykelväg mellan kommunens två största tätorter.  

Trafikverket har fattat ett beslut att gå vidare med en vägplan för en gång-och cykelväg 

mellan Hällefors och Grythyttan. Projektet har inletts med att detta samrådsunderlag har 

tagits fram. 

Länsstyrelsen ska fatta ett beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan 

när synpunkter har inkommit på aktuellt samrådsunderlag. Det finns sju 

byggnadsplaner/detaljplaner längs vägen som kan komma att påverkas, i varierande grad. 

Det innebär att vägplanen ska samordnas med kommunens planarbete. 

Väg 63 och väg 244 kommer i mycket stor utsträckning ha samma utformning som den har 

idag, även med en gång- och cykelväg utbyggd. Vid vissa passager kan det anläggas refuger, 

men några egentliga hastighetsdämpande åtgärder föreslås ej.  

Gång- och cykelvägen ska vara 3 meter bred och huvudsakligen separeras från vägen med 

minst 3 meter bred sidoremsa. På kortare sträcka kan detta komma att frångås, då 

placeringen av gång- och cykelvägen måste anpassas efter fastigheter som ligger nära 

bilvägen. Där kan istället biltrafiken och gc-trafiken åtskiljas med räcke. Sidoremsans bredd 

kan även komma att behöva justeras längs väg 63 då en huvudvattenledning löper parallellt 

med vägen ca 8 meter från befintlig beläggningskant.  

GC-vägen planeras i ett område med skogsdominerat landskap. I utredningsområdet växer 

både gran- och tallskog men även yngre lövskog, främst med björk som dominerande 

trädslag. Småskalig jordbruksmark finns i anslutning till bebyggelse i södra delen av 

utredningsområdet. Jordbruksmarken utgörs av betesmark, vallodling och igenväxande 

jordbruksmark. Merparten av de potentiella naturvärdesobjekten som har identifierats i 

utredningsområdet är knutna till jordbruksmark. I anslutning till jordbruksmarken finns 

objekt som omfattas av generellt biotopskydd: alléer, stenmurar, odlingsrösen och öppna 

diken. GC-vägen passerar över fem mindre vattendrag. Vattendrag bidrar till variationen i 

landskapet och utgör potentiella naturvärdesobjekt. 

Inga sedan tidigare kända naturintressen eller formellt skyddade områden berörs av den 

planerade GC-vägen. I utredningsområdet har matt- och revlummer, som är fridlysta enligt 

9 § i artskyddsförordningen, påträffats. Fridlysning enligt 9 § i artskyddsförordningen 

innebär att det är förbjudet att gräva eller dra upp växterna med rötterna.  

Den planerade GC-vägen passerar delar av en grundvattenförekomst, Svartälvsåsen, 

Hälleforsområdet (id-nr: SE663160-142635). I den norra delen av utredningsområdet har 

en sumpskog identifierats, innehållande klibbal, björk och tall i trådskiktet. Området med 

sumpskog är relativt litet och runt om objektet har skog avverkats.  
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Aktuell sträcka ligger inom ett område utpekat som särskilt värdefullt vatten för kulturmiljö. 

Länsstyrelsen beskriver att området pekades ut som särskilt värdefullt för kulturmiljövården 

år 2005 då vatten som kan behöva skyddas för framtiden ombads listas på uppdrag av 

Riksantikvarieämbetet.  

Inga regionala intressen för kulturmiljövård påverkas av projektet. Inga byggnadsminnen 

påverkas av projektet, men det finns några kulturhistoriskt intressanta objekt som kan 

beröras av projektet. 

Inga riksintressen finns inom utredningsområdet. 

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden finns det inga potentiella 

förorenade områden som ligger i direkt anslutning till den tänkta GC-vägen. 

Den planerade GC-vägen kommer sannolikt ha små konsekvenser för såväl natur- som 

kulturmiljö, och kommer ha liten påverkan på landskapet. GC-vägen kommer att passera 

och påverka fem mindre vattendrag där vägtrummor kommer att anläggas. Anläggandet av 

trummorna är vattenverksamhet och dessa åtgärder kommer att hanteras i en anmälan om 

vattenverksamhet. I den norra delen av utredningsområdet har en sumpskog identifierats, 

innehållande klibbal, björk och tall i trådskiktet. GC-vägens påverkan på sumpskogen måste 

utredas vidare. Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, eftersom det inte bedöms påverka miljön på ett sätt som kan 

antas vara betydande. 

En ny gång-och cykelväg innebär konsekvenser för fastigheterna längs sträckan. Föreslagen 

sträckning innebär främst intrång i skogsfastigheter, men på kortare sträcka kan även 

bostadsfastigheter komma att påverkas. Enskilda samråd med fastighetsägare kommer att 

hållas när åtgärderna har projekterats mer i detalj i nästa skede av planläggningsprocessen. 

Under byggskedet kommer trafiken på väg 63 och väg 244 att påverkas. Omledning är inte 

möjlig då det inte finns lämpliga omledningsvägar. Det innebär att köer tidvis kan komma 

att uppstå.   

Projektet finansieras genom medel avsatta i länstransportplanen.  
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2.  Beskrivning av projektet 

2.1. Bakgrund 

Väg 244 och väg 63 förbinder Grythyttan med Hällefors, ca 9 km. Väg 63 och 244 är 

funktionellt prioriterade vägar med betydelse för långväga personresor, dagliga personresor, 

kollektiv-trafik och godstransporter. Hällefors är kommunhuvudort med bostäder och ett 

flertal större arbetsplatser. Grythyttan är en mindre ort med färre bostäder men med flera 

arbetsplatser bl.a. universitetet (Måltidens hus), bryggeriet och livsmedelsbyn. Tätorterna 

ligger på cykel-pendlingsavstånd från varandra. 

 

Figur 2.1. Orienteringskarta 
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Trafikflödet är ca 2 000 fordon per dag (årsdygnstrafik=ÅDT) mellan Grythyttan och 

Hammarn och ca 4 000 mellan Hammarn och Hällefors. Högsta tillåten hastighet mellan 

Grythyttan och Hammarn är 90 km/tim och mellan Hammarn och Hällefors 80 km/tim.  

Det saknas idag en separerad gång- och cykelväg mellan kommunens två största tätorter. 

Det finns en utvecklingspotential då sträckan är ca 9 km och att studenter vid Måltidens hus 

kan bosätta sig i Hällefors och cykla till universitetet i Grythyttan. Arbetspendling till 

arbetsplatser som bryggeriet underlättas.  

I Region Örebro cykelstrategi uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa cykelförbindelser 

mellan större tätorter i länet samt att förbättra tillgängligheten till målpunkter så som 

arbetsplatser, vård, skola och service.  

Trafikverket har fattat ett beslut att gå vidare med en vägplan för en gång-och cykelväg 

mellan Hällefors och Grythyttan. Projektet har inletts med att detta samrådsunderlag har 

tagits fram. 

Länsstyrelsen ska fatta ett beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan 

när synpunkter har inkommit på aktuellt samrådsunderlag. Några befintliga detaljplaner 

kan komma att beröras av vägåtgärderna vilket innebär att vägplanen ska samordnas med 

kommunens planarbete. 
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2.2. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen klarläggs var och hur vägen 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 underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Trafikverket beskriver sedan 

projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder i vägplanens 

samrådshandling. Figur 2.2 visar hur planläggningsprocessen ser ut om projektet inte kan 

antas innebära betydande miljöpåverkan. Vägplanen planeras då enligt typfall 2 och en 

miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan 

lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en 

överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket påbörja 

vägbyggnadsåtgärderna. 

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 få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 2.2. Planläggningsprocessen enligt typfall 2. 

 

 

2.3. 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. Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmål och hänsynsmål. 

Funktionsmålet  

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
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utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

Hänsynsmålet  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska 

också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  

2.3.2. Projektmål 

Projektets mål är att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg som förbinder 
Grythyttan-Hällefors;  

• Att oskyddade trafikanter kan ta sig fram smidigt, grönt och tryggt.  

• Fastställd och laga kraftvunnen vägplan  

• Ha en god dialog med berörda kommuner  

• Ha en god dialog med berörda fastighetsägare  

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningarna för att 

uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt väg- och 

järnvägssystem. Alla förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen utförs ur ett 

livscykelperspektiv med målsättningen att minimera livscykelkostnaderna. Alla 

förändringar i anläggningen utförs även med målsättningen att minska energianvändningen 

och utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv. 

Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll och felavhjälpning kan utföras 

på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Målsättningen vid 

investering ska vara att den sker på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt 

sätt. Enkla och standardiserade lösningar när de uppfyller efterfrågad funktion. 

 
2.4. Beskrivning av befintlig väganläggning 

I Hällefors går Verkstadsvägen parallellt med väg 63 den första sträckan från Basvägen.  

Aktuell sträcka av väg 63 respektive väg 244 går mellan Hällefors i norr och Grythyttan i 

söder. Vägrenen är mycket begränsad vilket skapar en otrygg och osäker situation för de 

oskyddade trafikanterna längs vägen.  

 

Figur 2.3 och 2.4. Vägrenen längs väg 244 (till vänster) och längs väg 63 (till höger). 
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Korsningen mellan väg 244 och väg 63 är en trevägskorsning, där ankommande från väg 63 

västerifrån (från Hammarn) har stopplikt. Väg 63 västerifrån har en bred upphöjd refug 

medan den genomgående vägen (väg63 norr om korsningen och väg 244 söder om den 

samma) har målade refuger. Några särskilda utformningar eller lösningar för gående eller 

cyklister finns ej.  

Figur 2.5. Korsningen mellan väg 244 (till höger i bild, mot Grythyttan) och väg 63 (till vänster i bild, 

mot Hällefors).  

Norr om korsningen är högsta tillåtna hastighet 80 km/h och söder om den 90 km/h.  

Längs väg 244 finns delvis ett parallellt vägnät. Det består av enskilda grusade vägar som 

delvis är belysta.  

I söder är korsningen med Kyrkogatan den första korsningen i anslutning till Grythyttan. 

Det är en trevägskorsning där Kyrkogatan har väjningsplikt. Kyrkogatan har även en 

upphöjd refug.  

 

Figur 2.6. Kyrkogatan, riktning in mot Grythyttan.  
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2.4.1. Byggnadsverk 

Fem mindre vattendrag korsar den planerade gång-och cykelvägen. Samtliga korsar vägen 

via trummor.  

 

2.5. Angränsande planering 

2.5.1. Översiktsplan för Hällefors kommun (2018)  

I gällande översiktsplan för Hällefors kommun lyfts att ett gent och sammanhängande gång- 

och cykelvägnät är av stor betydelse för ökad gång- och cykeltrafik. I översiktsplanen fastslås 

att nya gång- och cykelvägar främst ska prioriteras inom och mellan utvecklingsstråken och 

en sträcka namnges; ”Bland annat bör en ny gång- och cykelväg anläggas mellan 

Hällefors och Grythyttan.”. 

Det finns sju byggnadsplaner/detaljplaner längs vägen som kan komma att påverkas, i 

varierande grad. Det innebär att vägplanen ska samordnas med kommunens planarbete.  
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3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 

3.1.1. Utredningsområde 

Utredningsområdet avgränsas i norr av korsningen mellan väg 63 och de kommunala 

gatorna Basvägen och Svartälvsvägen. Därefter följer utredningsområdet väg 63 och vidare 

längs väg 244 för att avslutas vid Grythyttans norra infart, vid korsningen med Kyrkogatan.  

3.1.2. Influensområde och vägområde 

Vägprojektet kan påverka ett område utanför vägområdet/utredningsområdet som kallas 

influensområde. Det kan vara utbredning av buller, avledning av vägdagvatten till ett 

vattendrag eller påverkan på trafikflöden på lokalt och regionalt trafiksystem. Ett 

vägområde är det område som vägen tar i anspråk för den tekniska funktionen samt för de 

skyddsåtgärder som krävs, ex. bullerskyddsåtgärder och stödkonstruktioner. När 

erforderliga åtgärder har vidtagits är det enbart vägområdet som fastställs i vägplanen. 

Området utanför vägplanens område planläggs i detaljplaner enligt Plan- och bygglagen 

(PBL). 

 

3.2. Prognosår 

Prognosår för nya vägar anges normalt till 20 år efter vägens öppningsår. Öppningsåret 

beräknas till år 2020 och det dimensionerande året sätts därför till 2040. Prognosår 

används bland annat för bedömning av trafikmängd så att vägens konstruktions-

förutsättningar kan beräknas samt som ingångsvärden till bullerberäkningar. 

 

3.3. Nollalternativ 

Bedömningar av vägåtgärdernas effekter och konsekvenser genomförs med utgångspunkt 

från vägens referensnivå utan åtgärder och med dagens och framtida trafikflöden. Det kallas 

nollalternativ och innebär att befintlig väg enbart åtgärdas med normalt drift- och underhåll 

och att ingen gång- och cykelväg byggs. 

 

3.4. Avgränsning av miljö 

Utredningsområdet omfattar, för naturresurser och naturmiljö, området mellan vägen och 

den planerade GC-vägen samt en 30 meter bred korridor öster om GC-vägens planerade 

sträckning. Den inventerade korridoren är cirka 9 km lång.   

Kulturarvsanalysen är avgränsad till den aktuella 9 km långa sträckan mellan Hällefors och 

Grythyttan med ett analysområde på 100 meter från befintlig väg. De kulturmiljövärden 

som ligger inom denna yta bedöms riskera påverkan av projektets planerade åtgärder. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Trafik och användargrupper 

4.1.1. Trafikflöden 

Väg 63 och 244 är funktionellt prioriterade vägar med betydelse för långväga personresor, 

dagliga personresor, kollektiv-trafik och godstransporter. Trafikflödet är ca 4 100 fordon per 

medelsnittligt dygn (Årsdygnstrafik, ÅDT) på väg 63 mellan Hammarn och Hällefors, varav 

10 % är tung trafik, och ca 3 100 fordon på väg 244 mellan Hammarn och Grythyttan, varav 

12 %tung trafik.  

Prognosen för år 2040 bedöms bli ca 5 100 fordon/dygn för väg 63 och 3 800 fordon per 

dygn för väg 244.  

Någon beräkning av antalet cyklister längs vägen har ej gjorts.  

4.1.2. Vägutformning 

Väg 63 och väg 244 kommer i mycket stor utsträckning ha samma utformning som den har 

idag, även med en gång- och cykelväg utbyggd. Vid vissa passager kan det anläggas refuger, 

men några egentliga fastighetsdämpande åtgärder föreslås ej.  

Gång- och cykelvägen planeras på östra sidan om befintlig väg, där också huvuddelen av 

boende längs sträckan finns. Den nya gång- och cykelvägen ska löpa längs med väg 63 och 

väg 244 hela sträckan från Hällefors fram till korsningen med Kyrkogatan i Grythyttan. Det 

innebär att en passage över länsvägen måste anordnas i anslutning till korsningen med 

Kyrkogatan. Att gång- och cykelvägen inte byggs vidare längs väg 244 beror på att flest 

målpunkter finns inne i Grythyttan och gör Kyrkogatan till den naturliga vägen för 

anslutning med väg 244.  

I arbetet fram till detta samrådsunderlag har även andra alternativ studerats. På östra sidan 

om väg 244 och väg 63 finns bitvis ett befintlig lokalt vägnät. Det har avfärdats som 

alternativ för gång- och cykeltrafiken då en enhetlig standard eftersträvas på sträckan och 

att det på vissa sträckor blir alltför långt från bilvägen. Att ha gång-och cykelvägen väster om 

väg 244 och väg 63 valdes bort främst eftersom det blir för trångt mellan järnväg och bilväg 

om gång- och cykelvägen dras öster om järnvägen och att det blir för långt från allmän väg 

om gång- och cykelvägen dras väster om järnvägen. 

Gång- och cykelvägen ska vara 3 meter bred och huvudsakligen separeras från vägen med 

minst 3 meter bred sidoremsa. På kortare sträcka kan detta komma att frångås, då 

placeringen av gång- och cykelvägen måste anpassas efter fastigheter som ligger nära 

bilvägen. Där kan istället biltrafiken och gc-trafiken åtskiljas med räcke. Sidoremsans bredd 

kan även komma att behöva justeras längs väg 63 då en huvudvattenledning löper parallellt 

med vägen ca 8 meter från befintlig beläggningskant.  

Som grund gäller Trafikverkets krav på utformning av vägar och gator, VGU, 2015.  

4.1.3. Farligt gods 

Väg 244 och väg 63 är båda är rekommenderade vägar för farligt gods. Där transporteras 

under en månad 100-33 000 ton farligt gods. Det tillhör den lägsta nivån i jämförelse med 
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de större europavägarna som transporterar i storleksordningen 33 000-200 000 ton 

(Kartläggning av farligt godstransporter, Räddningsverket, september 2006). 

4.1.4. Oskyddade trafikanter och viktiga målpunkter 

Projektet syftar till att åstadkomma bättre förutsättning för gång- och cykeltrafik längs med 

väg 244 och väg 63. De viktigaste målpunkterna är tätorterna Hällefors och Grythyttan, men 

på sträckan finns också arbetsplatser i form av bryggeriet (väster om vägen) och bostäder i 

form av fristående villor (öster om vägen).  

4.1.5. Kollektivtrafik 

Det går bussar i linjetrafik mellan Hällefors och Grythyttan, linje 302 och 342. Längs 

sträckan finns fem hållplatser. Dessa hållplatser skapar ett passagebehov över vägen. Några 

ordnade passager i form av refuger eller liknande saknas dock. 

4.1.6. Jämställdhet 

Ett av Sveriges transportpolitiska delmål är ett fullt ut jämställt transportsystem. Det 

innebär att kvinnor och mäns behov och värderingar tillmäts lika stor betydelse och beaktas 

i lika hög grad. Hur kvinnor och män rör sig i transportsystemet skiljer sig åt, bland annat 

gällande resvanor, färdmedelsval och tillgång till bil. Det finns även stor skillnad i attityder 

till resor och färdmedel. Befintlig väg kan inte påstås var fult ut jämställd eftersom separat 

gång- och cykelväg saknas. Detta ger även en känsla av otrygghet. Det finns heller inte några 

säkra passager längs sträckan. 

 

4.2. Lokalsamhälle 

4.2.1. Befintlig bebyggelse och befolkning 

Väg 244 och väg 63 förbinder Grythyttan med Hällefors. Det är ca 9 km mellan de båda 

orterna. Hällefors är kommunhuvudort med bostäder och något större arbetsplatser. 

Grythyttan är en mindre ort med färre bostäder men med flera mindre arbetsplatser.   

Hällefors var som störst under 1970-talet med närmare 8 000 invånare. Därefter har en 

period av stadigt minskat antal invånare följt, men de senaste åren har ett trendbrott skett. 

Nu bor cirka 4 500 invånare i Hällefors. Även i Grythyttan har invånarantalet minskat. 

Orten var som störst på 1960-talet, med närmare 1 300 invånare, men har idag knappt 900 

invånare. 

Väster om korsningen väg63/väg244 återfinns Hammarn. Det är en småort bestående av 

villabebyggelse med drygt 100 invånare.  

Bostadsbebyggelsen längs väg 244 finns i huvudsak öster om vägen, med undantag för en 

mindre hyresfastighet och några småhus just söder om korsningen med väg 63. Bebyggelsen 

öster om vägen består av småhus och mindre jordbruksfastigheter. Inga av dessa har 

direktutfarter ut på väg 244.  

4.2.2. Turism och näringsliv 

Även om en del av Ovako Steel lade ner 1992 är det fortfarande en stor arbetsgivare i 

Hällefors. Fricweld är ett annat företag inom stålhantering och dessutom är kommunen en 
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stor arbetsgivare. Mellan Hällefors och Grythyttan återfinns Spendrups bryggeri. I 

Grythyttan finns bland annat Restaurang- och hotellhögskolan vid Måltidens Hus och 

Grythyttan Stålmöbler.  

Några egentliga större turistmål längs sträckan finns ej. Det är mer orterna i sig, inte minst 

Måltidens hus och central Grythyttan som besöks av turister.  

4.2.3. Kommunala planer 

Översiktsplan 

Översiktsplanen utgör kommunens nuvarande bedömning av hur mark och vattenområden i 

stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen utvecklas under de närmsta 10-15 

åren efter antagandet. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan. Översiktsplanen för Hällefors kommun vann laga kraft 2018-05-29. I den 

lyfts att ett gent och sammanhängande gång- och cykelvägnät är av stor betydelse för ökad 

gång- och cykeltrafik. I översiktsplanen fastslås att nya gång- och cykelvägar främst ska 

prioriteras inom och mellan utvecklingsstråken och en sträcka namnges; ”Bland annat bör 

en ny gång- och cykelväg anläggas mellan Hällefors och Grythyttan.”. 

Detaljplaner 

Det finns sju byggnadsplaner/detaljplaner längs vägen som kan komma att påverkas, i 

varierande grad. Det innebär att vägplanen ska samordnas med kommunens planarbete.  

Tre av dem återfinns i anslutning till Hällefors; 

• 18-HÄO-95, stadsplan för Södra industriområdet i Hällefors köping, 1963-12-03 

• 18-HÄO-81, utvidgning av stadsplan för Södra industriområdet i Hällefors köping, 

1968-07-27 

• 1863-P92/5, Kv Sjölejonet, 1993-03-02 

Söder om korsningen väg 244/väg 63 finns en byggnadsplan från slutet av 1950-talet som 

kommer att beröras. 

• NA 3, Upphävande av byggnadsplan för ett område vid Hammarna i Hällefors och 

Grythyttans kommuner, 1957-12-31 

De sista byggnadsplanerna/detaljplanerna som kan komma att beröras är vid infarten till 

Grythyttan, vid korsningen med Kyrkogatan.  

• 18-GRY-479 Hammaren 

• 18-GRY-572 Hammaren 

• 18-GRZ-128 Stadsplan Grythyttan 

 

4.3. Miljö  

4.3.1. Naturresurser 

Skog är den dominerande naturtypen i utredningsområdet och skogsbruk står för den 

huvudsakliga markanvändningen. Produktionsskog med gran och i viss mån även tall som 

dominerande trädslag är den vanligaste skogstypen i utredningsområdet. Småskalig odlings- 

och betesmark finns i anslutning till bebyggelse i södra delen av inventeringsområdet. 
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4.3.2. Naturmiljö 

GC-vägen planeras i ett område med skogsdominerat landskap. I utredningsområdet växer 

både gran- och tallskog men även yngre lövskog, främst med björk som dominerande 

trädslag. Ung till medelålders produktionsskog är vanligast. Även något bestånd med snart 

avverkningsmogen skog finns, men generellt är äldre träd en bristvara i utredningsområdet. 

I norra delen av utredningsområdet finns flera kalhyggen. I utredningsområdet finns 

mindre bestånd av barrskog med förekomst av död ved, sumpskog och lövskog som utgör 

potentiella naturvärdesobjekt. 

Småskalig jordbruksmark finns i anslutning till bebyggelse i södra delen av 

utredningsområdet. Jordbruksmarken utgörs av hästbetesmark, vallodling och igenväxande 

jordbruksmark. Merparten av de potentiella naturvärdesobjekten som har identifierats i 

utredningsområdet är knutna till jordbruksmark. I anslutning till jordbruksmarken finns 

objekt som omfattas av generellt biotopskydd: alléer, stenmurar, odlingsrösen och öppna 

diken (Tabell 4.1, Figur 4.1.).  

GC-vägen passerar över fem mindre vattendrag. Vattendrag bidrar till variationen i 

landskapet och utgör potentiella naturvärdesobjekt. 

Inga sedan tidigare kända naturintressen eller formellt skyddade områden berörs av den 

planerade GC-vägen. Kända intressen har inventerats i utredningsområdet och i 

närområdet, inom cirka 500 meter från utredningsområdet. Det finns inte heller några fynd 

av naturvårdsarter från utredningsområdet inrapporterade i Artportalen. I det omgivande 

landskapet finns några utpekade naturintressen (Figur 4.1). Cirka 500 meter väster om väg 

63 i Hällefors ligger Hammarmossens naturreservat med högmossar översållade med gölar. 

Naturreservatet är även skyddat som ett Natura 2000-område. I närheten finns även flera 

områden som ingår i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Närmast den planerade GC-vägen, 

cirka 200 meter väster om väg 63, finns Svartälvens mynning i Torrvarpen. I det omgivande 

landskapet, lite längre bort från området som berörs av GC-vägen, finns även naturminnen, 

blivande naturreservat, våtmarker utpekade i våtmarksinventeringen och ängs- och 

betesmarker utpekade i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering (Figur 4.1 och 

tabell 4.1). 

I utredningsområdet har matt- och revlummer, som är fridlysta enligt 9 § i 

artskyddsförordningen, påträffats. Fridlysning enligt 9 § i artskyddsförordningen innebär 

att det är förbjudet att gräva eller dra upp växterna med rötterna.  

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabell 4.1. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd som har identifierats vid inventeringen.  

Beteckning Biotopskydd  Beskrivning 

1 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett ca 50 cm brett dike mellan två hästhagar. 

2 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett ca 50 cm brett dike mellan två hästhagar. 

3 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Nyligen rensat lite intill betesmark. 

4 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett dike med rikligt med älggräs som ligger 

intill en betesmark. 

5 Allé Ensidig allé med medelålders björk. 

6 Allé Dubbelsidig björkallé 

7 Stenmur i 

jordbruksmark 

Stenmur med mossklädda block intill en 

betesmark. 

8 Odlingsröse i 

jordbruksmark 

Odlingröse med moss- och lavklädda block 

intill betesmark 
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Figur 4.1 Objekt som omfattas av generellt biotopskydd i utredningsområdet. 
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Figur 4.2. Kända naturintressen i närheten av utredningsområdet. 
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4.3.3. Vattenmiljö 

Den planerade sträckningen av GC-vägen passerar över fem mindre vattendrag. Sjön 

Torrvarpen ligger direkt väster om väg 244 och järnvägen och den planerade sträckningen 

av GC-vägen. Svartälven rinner väster om utredningsområdets norra del och mynnar ut i 

Torrvarpen. Torrvarpen är klassad som vattenförekomst enligt Vattendirektivet (id-nr: 

SE661415-142960). Torvarpen är en näringsfattig och humös sjö som har måttlig ekologisk 

status. Att sjön har tilldelats statusklassningen måttlig status beror på att det finns 

vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. Sjön är även påverkad av reglering till 

förmån av vattenkraftsutvinning. Torrvarpen ska uppnå god ekologisk status till 2027 enligt 

miljökvalitetsnormen.  

Den planerade GC-vägen passerar delar av en grundvattenförekomst, Svartälvsåsen, 
Hälleforsområdet (id-nr: SE663160-142635). Det är en sand- och grusförekomst som enligt 
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har god kemisk status och god kvantitativ status.  

Utredningsområdet ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde. Norra delen av 

utredningsområdet ligger inom delavrinningsområdet inloppet i Torrvarpen och södra delen 

inom delavrinningsområdet utloppet av Torrvarpen. 

I den norra delen av utredningsområdet har en sumpskog identifierats, innehållande 

klibbal, björk och tall i trådskiktet. Skogen har en ganska begränsad omfattning och runt om 

objektet har skog avverkats.  

4.3.4. Riksintressen 

Inga riksintressen finns inom utredningsområdet. Sydväst om Hällefors, som närmast cirka 

500 meter väster om utredningsområdet, finns ett riksintresse för naturvård: 

Hammarmossen och Knuthöjdsmossen. Riksintresset utgörs av mossar i Svartälvens flacka 

dal. Mossarna är gölrika och har bland annat ett rikt fågelliv. Hammarmossen är en välvd 

högmosse. Delar av riksintresset är skyddade som naturreservat och Natura 2000-områden. 

Riksintresset för naturvård ingår i ett stort område av riksintresse för friluftsliv som 

fortsätter norr om Hällefors. 

4.3.5. Kulturmiljö 

En översiktlig kulturarvsanalys har genomförts för den planerade GC-vägen. Se figur 3 för 

det aktuella undersökningsområdets utsträckning och avgränsning.  

Aktuell sträcka ligger inom ett område utpekat som särskilt värdefullt vatten för kulturmiljö. 

Länsstyrelsen beskriver att området pekades ut som särskilt värdefullt för kulturmiljövården 

år 2005 då vatten som kan behöva skyddas för framtiden ombads listas på uppdrag av 

Riksantikvarieämbetet.  

Den här delen av länet är höglänt, kuperat och genomskuren av sjösystem. Väster om 

aktuellt utredningsområde ligger sjön Torrvarpen och österut ligger Sör-Älgen. Området 

avvattnas av Svartälven och flertalet andra vattendrag. Marken är till stor del skogbeklädd 

med inslag av villa- och gårdsbebyggelse samt marginell uppodlad mark. Jordartskartan 

visar att marken längs sträckan huvudsakligen utgörs av morän med inslag av älvsediment 

(SGU:s jordartskarta).  
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På liknande sätt som i dag var landskapet under stenåldern starkt präglat av vatten. Sjöar 

och vattendrag nyttjades av dåtidens människor för transporter och kommunikationer. 

Dåtidens landskap var mer ett naturlandskap än ett kulturlandskap, ett landskap präglat av 

ett mildare klimat vilket genererade jägar- och samlarsamhällen. Under stenålderns senare 

del (neolitikum, 4000-1700 f kr) introduceras jordbruket och i och med den agrara 

framväxten blev människorna mer bofasta, men jakten och samlandet av mat var fortsatt 

viktig trots den begynnande odlingskulturen. Länets förhistoriska tyngdpunkt är förlagd till 

Närkeslätten och i brytzonen upp mot bergsplatåerna. Den höga uppodlingsgraden där har 

dock medfört att synliga fornlämningar från framförallt yngre stenålder och bronsålder är 

sparsamt kända. Flertalet lösfynd av sten-och metallföremål indikerar dock att omfattande 

bebyggelse har funnits på platsen. I och med förekomsten av flera gravfält från både äldre 

och yngre järnålder är denna tidsålder mer välrepresenterad. Ytterligare 

järnålderslämningar, inte minst i form av lämningar efter blästbruk finns representerat i 

länet. Området längs sjösystemen vid Hällefors och Grythyttan är inget undantag. 

Genom att Noraskogs bergslag splittrades under 1600-talet bildades det historiskt kända 

Hällefors bergslag. Även om merparten av de lokaler som registrerats omfattar medeltida 

järnhantering har denna produktion betydligt äldre anor. Enligt en förundersökning av en 

järnframställningsplats vid sjön Sör-Älgen kan dess järnhantering genom 14C dateras till 

förromersk järnålder och kanske så tidigt som till den yngre bronsåldern (UV Rapport 

2011:78). Gruvdriften i trakten har huvudsakligen syftat till framställning av just järn, men 

även silver, koppar och kalk har brutits i trakten.  

Inga regionala intressen för kulturmiljövård påverkas av projektet. Inga byggnadsminnen 

påverkas av projektet. De kulturhistoriskt intressanta objekt som bedöms beröras av 

projektet är: 

Grythyttan 40:1  

Detta är en milstolpe som är belägen cirka fyra meter öster om Kyrkogatan, i nära 

anslutning till korsningen till väg 244 (intressepunkt F enligt rubrik Beskrivning av 

sträckan). Milstolpen är fornlämningsklassad och således skyddad enligt kulturmiljölagen. 

Vid ingrepp i lämningen krävs samråd med länsstyrelsen. Trolig åtgärd om tillstånd för 

ingrepp ges är att milstenen flyttas vinkelrätt från vägen för att bibehålla funktionen som 

avståndsmarkör.  

Grythyttan 42:1 

Detta är en skifferhäll (15x8 meter) med ristningar och målningar som troligen dateras 

mellan åren 1702 och 1956. Hällen är belägen 15 meter väster om landsvägen som löper 

parallellt med väg 244. Lämningen klassas som fornlämning och är således skyddad enligt 

kulturmiljölagen. Ytterligare ristningar kan döljas under mark, vid nytt markanspråk i 

området bör samråd med länsstyrelsen inledas för att besluta om en arkeologisk utredning 

anses nödvändig eller inte. Enligt FMIS (fornminnesinformationssystem) ska också 

Grythyttans avrättningsplats ha legat i detta område, med en ungefärlig placering 50 meter 

norr om skifferhällen. 

 

 



22 

 

Grythyttan 83:1 

Detta är en milstolpe som är belägen cirka två meter nordöst om landsvägen som löper 

parallellt med väg 244. Milstolpe är fornlämningsklassad och således skyddad enligt 

kulturmiljölagen. Vid ingrepp i lämningen krävs samråd med länsstyrelsen. Trolig åtgärd 

om tillstånd för ingrepp ges är att milstenen flyttas vinkelrätt från vägen för att bibehålla 

funktionen som avståndsmarkör.  

Samtliga kulturmiljöobjekt visas i figur 4.3 och tabell 4.2. 

Tabell 4.2: Tabell över lämningarna inom 100 meter från befintlig väglinje. Lämningstyp, antikvarisk 

bedömning och vid ingrepp sannolik åtgärd för respektive lämning listas i tabellen. 

RAÄ:nummer Lämningstyp Antikvarisk 
bedömning 

Sannolik åtgärd vid 
ingrepp 

Grythyttan 40:1 Vägmärke Fornlämning Trolig åtgärd vid ingrepp är 

att milstenen flyttas 

vinkelrätt från vägen för att 

bibehålla funktionen som 

avståndsmarkör. 

Grythyttan 42:1 Ristning, 

medeltid/historisk 

tid 

Fornlämning Förundersökning 

Grythyttan 83:1 Vägmärke Fornlämning Trolig åtgärd vid ingrepp är 

att milstenen flyttas 

vinkelrätt från vägen för att 

bibehålla funktionen som 

avståndsmarkör. 

Grythyttan 276:1 Ristning, 

medeltid/historisk 

tid 

Övrig kulturhistorisk 

lämning  

Ingen åtgärd 

Grythyttan 419:1 Fornlämningsliknan

de lämning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Ingen åtgärd 
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4.3.6. Rekreation och friluftsliv 

Vandringsleden Silverleden passerar genom utredningsområdet i dess norra del. Silverdelen 

är en 65 kilometer lång vandringsled med start och mål i Hällefors. En stor del av 

inventeringsområdet ingår i Björnjägarns älgskötselområde. Skogarna erbjuder även 

möjligheter för bär- och svampplockning. 

Figur 4.1: Aktuell sträcka inklusive forn- och kulturlämningar. 
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4.3.7. Förorenad mark 

En inventering av potentiellt förorenad mark i närheten och i direkt anslutning till sträckan, 

har genomförts. Inventeringen resulterade i att 10 potentiellt förorenade områden 

identifierades.  

Tabell 4.3. Potentiellt förorenade området.  

Nr ID Objekt beskrivning Koordinater*  
 

  N E 
1 12864 Sågverk utan doppning/impregnering 6622893 472356 
2 12870 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 6621850 473266 
3 12935 Drivmedelshantering 6625796 473307 
4 13012 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel 6625861 472999 
5 13013 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 6625860 473104 
6 13015 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 6625690 473067 
7 13016 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel 6625787 473150 
8 13049 Avloppsreningsverk 6621618 472977 
9 13051 Livsmedelsindustri 6622594 472501 

10 13052 Livsmedelsindustri 6622619 472590 
*Koordinatsystem, SWEREF99 TM 

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden finns det inga potentiella 

förorenade områden som ligger i direkt anslutning till den tänkta GC-vägen, dock finns det 

ett antal som ligger i närheten (Se figur 4.4). I den norra delen av GC-vägens sträckning, i 

Hällefors, finns sex identifierade verksamheter. Ett av dem ligger på östra sidan av väg 63 

och fem av dem på den västra sidan. Inga av de närbelägna objekten är riskklassade i MIFO-

databasen.  Verksamheten på den östra sidan av GC-vägen utgörs enligt MIFO-databasen av 

drivmedelshantering, bilvårdsanläggning och åkeri. Längre söderut, i höjd med 

Saxhyttefallet, finns två ej riskklassade objekt; ett avloppsreningsverk väster om järnvägen 

samt en deponi för icke farligt avfall, som är belägen ca 200 m öster om den tänkta GC-

vägen. Länger söderut finns det inga mer identifierade mot målpunkter, korsningen mellan 

väg 244 och Kyrkogatan i Grythyttan.  



25 
 

 

Figur 4.4. Karta över de potentiellt förorenade områden. Bokstaven E indikerar att objektet inte är 

riskklassat. ID numret för respektive objekt är utmarkerad och en objektbeskrivning finns i tabell 4.3.   
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4.3.8. Luft  

Eftersom landskapet är öppet och trafikmängderna på befintlig väg är relativt låga bedöms 

luftkvaliteten som god.  

 

4.3.9. Buller 

Buller definieras som oönskat ljud. Bullernivåer från vägtrafiken är kopplat till trafikmängd, 

beläggning, hastighet, omgivningens karaktär och vägmiljöns utformning. Buller i området 

härstammar framförallt från fordonstrafik på befintlig väg 63 och 244.  

 

4.4. Byggnadstekniska förutsättningar 

Områdets geotekniska förhållanden varierar något längs med den aktuella sträckan. Nedan 

givna beskrivning har utgått från Sveriges Geologiska undersöknings (SGU) översiktliga 

jordartskarta samt äldre geotekniska undersökningar. 

Jorden i området består generellt av fastmark i form av morän.  

Från söder och Grythyttan förekommer en kortare sträcka ytligt berg med tunt ytlager av 

morän. Längs med sjön Torrvarpen och längs Svartälven norr om sjön sträcker sig planerad 

gc-väg i övergången mellan älvsediment (sand/silt) och morän. Planerad sträckning 

kommer här omväxlande i morän och älvsediment. I norr mot Hällefors förekommer 

sankare områden där tunnare lager torv kommer att påträffas överst i jordprofilen.  

Grundvattennivåerna har ännu inte undersökts i området men bedöms i nuläget vara 

normalt för den här typen av mark. Grundvattenytan förutsätts någon eller några meter 

under markytan i inströmningsområdena (den högre belägna moränmarken) och nära 

markytan i utströmningsområdena (de lågt belägna torvområdena samt sjön Torrvarpen och 

Svartälven).  

Ingen geoteknisk undersökning är genomförd i detta skede. Arkivsökning har inte gett något 

underlag i form av tidigare utförda geotekniska undersökningar längs sträckan. 
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Figur 4.5. Jordartskarta  
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4.4.1. Hydrologi och avvattning 

Längs väg 244 och 63 sker avledning av vägdagvattnet till öppna diken där vattnet i första 

hand avdunstar och infiltrerar.  

Avvattningsåtgärder längs GC-vägen planeras att utformas genom öppna diken likt dagens 

system. Vägdagvattnet förutsätts infiltreras i anslutning till vägområdet. Inga 

reningsdammar bedöms vara nödvändiga i dagsläget.  

Hantering av vägdagvatten kommer att planeras och beskrivas i vägplanens 

samrådshandling.  

Hydrologin i området kommer att beskrivas mer i vägplanens samrådshandling när 

geotekniska fältundersökningar och flödesberäkningar i vattendrag har genomförts. 

4.4.2. Ledningar 

Vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) 

I utbredningsområdet finns kommunala VA-ledningar som ligger längs med och korsar väg 

244 och 63. Från korsningen mellan väg 244 och 63 och norrut mot Hällefors löper en 

huvudvattenledning parallellt med vägen. Ledningen ligger cirka 8 meter från väg 63:s 

beläggningskant.  

Belysning, el- och teleledningar 

Korsningen mellan väg 63 och 244 är idag belyst. 

Västra sidan av väg 63 är belyst i norra delen vid infarten till Hällefors.  

Vid infarten till brandstationen strax söder om Hällefors finns trafiksignaler 

Ellevio och Skanova har både luft- och markkablar inom vägplaneomårdet. 
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5. Effekter och deras tänkbara betydelse 

5.1. Trafik 

Vid beräkning av trafiktillväxt görs en generell uppräkning av befintlig trafikmängd. 

Prognosen för år 2040 bedöms bli ca 5 100 fordon/dygn för väg 63 och 3 800 fordon per 

dygn för väg 244.  

Även om förhoppningen är att en ny gång- och cykelväg kan locka ett antal bilister att välja 

cykel istället kommer detta inte att påverka trafikmängderna i någon större omfattning. 

 

5.2. Landskap 

Det blir en liten påverkan på landskapet eftersom den nya gång- och cykelvägen följer 

befintlig vägs sträckning. Den nya gång- och cykelvägen går inte genom några utpekade 

värden eller känsliga landskapsrum om gestaltningsavsikterna följs. Det är viktigt att gång- 

och cykelvägen ligger i samma nivå som den befintliga vägen i största möjliga mån, dels för 

trafikantupplevelsen som fotgängare eller cyklist eftersom det finns risk för att skapa 

otrygghet om gång- och cykelvägen ligger lägre än bilvägen. Det är också viktigt att bevara 

de möjligheter till utblickar som finns vid de öppnare partierna vilket inte görs om gång- och 

cykelvägen ligger lägre än vägen.  

 

5.3. Miljö 

Den planerade GC-vägen kommer sannolikt ha små konsekvenser för naturmiljö eftersom 

den planerade sträckningen huvudsakligen går genom brukad skog med lågt naturvärde. Det 

finns dock flera naturvärdesobjekt som kommer påverkas, vilket kan innebära negativ 

påverkan på den biologiska mångfalden. Även flera objekt som omfattas av generellt 

biotopskydd riskerar att påverkas negativt. Matt- och revlummer, som är fridlysta enligt 9 § i 

artskyddsförordningen, har påträffats inom utredningsområdet. GC-vägens påverkan på 

dessa arter måste utredas vidare. 

Den planerade GC-vägen kommer att passera och påverka fem mindre vattendrag där 

vägtrummor kommer att anläggas. Anläggandet av trummorna är vattenverksamhet och 

dessa åtgärder kommer att hanteras i en anmälan om vattenverksamhet. I den norra delen 

av utredningsområdet har en sumpskog identifierats, innehållande klibbal, björk och tall i 

trådskiktet. GC-vägens påverkan på sumpskogen måste utredas vidare.  

Risken att områdets kulturmiljövärden ska komma att beröras av detta projekt bedöms som 

liten. I och med att planerad dragning av GC-vägen är öster om befintlig väg är det endast 

två kända lämningar som kommer att påverkas av dragningen (Grythyttan 42:1 och 

Grythyttan 83:1). Ej kända lämningar kan finnas under mark, inte minst vid området runt 

Grythyttan 42:1. Huruvida arkeologisk utredning anses nödvändig eller ej avgör 

Länsstyrelsen. 

Ingen av de identifierade potentiellt förorenade området ligger i direkt anslutning till den 

tänkta dragningen av GC-väg. Därför görs bedömningen att dess effekter och betydelse 
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kommer att vara ringa för projektet. En markprovtagning (miljöteknisk markundersökning) 

planeras att utföras för att identifiera eventuella föroreningar i den planerade GC-

sträckningen samt i befintligt dike för väg 63 och 244. 

Bullernivåerna kommer inte att påverkas till följd av anläggande av GC-vägen. 

Bullernivåerna från arbetsfordon och omdirigering av trafik kommer att påverkas 

omgivningen temporärt under byggtiden. Byggskedet ska anpassas för att minska bullrade 

arbete. Störande bullernivåer kan bland annat regleras genom att tidsstyra arbeten som 

innebär höga bullernivåer.  

Sammanfattningsvis gör Trafikverket bedömningen att projektet inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, eftersom det inte bedöms påverka miljön på ett sätt som kan 

antas vara betydande.  

 

5.4. Geoteknik och hydrologi 

Förutsättningarna för vägbyggnad är goda i området. Frånsett torven krävs sannolikt inga 

omfattande geotekniska förstärkningsåtgärder. Inom de sträckor torv påträffas krävs 

sannolikt åtgärder, exempelvis nedpressning, urgrävning eller möjligen solidifiering, för att 

åstadkomma en gc-väg med godtagbara sättningar och tillräcklig stabilitet. 

Kompletterande undersökningar kommer utföras för att bestämma aktuella jordars 

mäktighet och egenskaper.  

 

5.5. Ledningar och belysning 

I nästa skede av planeringsprocessen (Samrådshandling) beskrivs hur befintliga ledningar 

ska hanteras.  

Den nya gång- och cykelvägen ska ha belysning som följer Trafikverkets krav. Det innebär 

att delar av sträckan kommer att byggas utan belysning. Detaljerna kommer att beskrivas i 

kommande skede.  

Samordning med ledningsägarna kommer att ske löpande under planeringsprocessen. 

 

5.6. Markanvändning och intrång på fastigheter 

En ny gång-och cykelväg innebär konsekvenser för fastigheterna längs sträckan. Föreslagen 

sträckning innebär främst intrång i skogsfastigheter, men på kortare sträcka kan även 

bostadsfastigheter komma att påverkas. Enskilda samråd med fastighetsägare kommer att 

hållas när åtgärderna har projekterats mer i detalj i nästa skede av planläggningsprocessen. 
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5.7. Effekter under byggtiden 

De miljöeffekter som uppstår under byggtiden är kopplade till användning av fordon och 

maskiner samt hantering av bränslen, oljor och andra kemikalier som innebär risk för 

läckage till omgivande mark och vatten. Drift av fordon och maskiner medför luftutsläpp 

och orsakar buller och vibrationer. Risken för påverkan på recipienter är störst vid arbete i 

vatten, vid nederbörd samt vid passage av vattendrag: grumling, igenslamning av 

lekbottnar, ökad syreförbrukning. För att minska riskerna för förorening av recipienter skall 

anpassade och lämpliga åtgärder utarbetas såsom grumlingsskydd och val av lämplig 

tidsperiod för arbete i vatten. 

För byggskedet gäller, förutom de krav som fastställs i vägplanen, Trafikverkets 

kravdokument Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93). Dessa 

krav representerar en basnivå som ska upprätthållas i alla entreprenaduppdrag. Störningar 

under byggtiden berör få boende. Temporära störningar kommer att vara ofrånkomliga 

under byggtiden, men minimeras normalt sett genom krav på entreprenörens miljöarbete. 

Skyddsåtgärder och restriktioner för byggtiden kommer att tas fram. 

Massbalans ska, så långt det är möjligt, eftersträvas i ett vägprojekt för att minimera behovet 

av transporter och för god hushållning med naturresurser. Vägtekniska och geotekniska 

undersökningar av befintlig väg och omgivande mark kommer att genomföras i projektet 

och utifrån dessa kan behov av vägbyggnadsmaterial bedömas. Eventuella överskottsmassor 

kommer att läggas upp i samråd med Hällefors kommun eller användas inom planområdet 

genom terrängmodellering av bankslänter m.m. 

Vid vägarbete finns risk för att markföroreningar påträffas. Provtagning kommer att ske för 

att kontrollera detta.   

Vid åtgärder som berör vattendrag ska det säkras att inga vandringshinder uppkommer på 

grund av åtgärden. 

Under byggskedet kommer trafiken på väg 63 och väg 244 att påverkas. Omledning är inte 

möjlig då det inte finns lämpliga omledningsvägar. Det innebär att köer tidvis kan komma 

att uppstå.   
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6. Fortsatt arbete 

6.1. Planläggning 

Planläggningsprocessen har inletts genom att detta samrådsunderlag har tagits fram och 

skickats ut för synpunkter. Utifrån samrådsunderlaget och inkomna synpunkter kommer 

Länsstyrelsen bedöma om projektet medför betydande miljöpåverkan eller inte. 

När Länsstyrelsen gjort sin bedömning tas mer konkreta förslag på åtgärder fram som 

diskuteras med projektets intressenter (markägare, boende i området, företag, andra 

myndigheter etc.). I detta skede kommer åtgärderna visa om och i vilken omfattning intrång 

på fastigheter kommer att ske. Åtgärderna sammanställs i en samrådshandling och 

intressenterna kommer bjudas in till möten för att ta del av förslagen och komma med 

synpunkter. 

Efterföljande skede kallas granskningshandling och där sammanställs förslag på åtgärder 

mer i detalj och pärmar med ritningar och beskrivningar av föreslagna åtgärder ställs ut på 

olika tillgängliga platser. I detta skede har projektets intressenter möjlighet att komma med 

ytterligare synpunkter innan planläggningsprocessens sista skede fastställelsehandling 

påbörjas. Sista skedet syftar till att vägplanens vägområde fastställs och vinner lagakraft så 

att markområdet kan tas i anspråk och åtgärderna kan genomföras. 

Under projektets gång kommer också fältundersökningar att genomföras för att ta reda på 

förutsättningarna i marken. 

Under planläggningsprocessen vägs enskilda intressen mot allmänna intressen, men är man 

ändå inte nöjd så finns här möjligheten att överklaga vägplanen efter att den har fastställts. 

Vid eventuell överklagan är det regeringen som bestämmer. Om ingen överklagan kommer 

in vinner vägplanen lagakraft några veckor efter fastställelsebeslutet tagits. 

Samråd med myndigheter, organisationer, enskilda samt olika intressegrupper kommer att 

hållas vid flera tillfällen. De samråd som genomförs dokumenteras i protokoll, 

tjänsteanteckningar, minnesanteckningar och så vidare. Den samlade samrådsprocessen 

dokumenteras i en samrådsredogörelse som bifogas i vägplanens underlag. Inkomna 

synpunkter kommer att bearbetas och användas vidare under planeringsprocessen.  

 

6.2. Miljö  

Ansökan om arkeologisk utredning bedöms eventuellt vara nödvändigt. Vilket kan ställas 

som krav från Länsstyrelsen för att kontrollera om fornlämning kan beröras av projektet. 

Om resultatet av den arkeologiska utredningen visar att fornlämning berörs av anläggandet 

av GC-vägen behöver en ansökan enligt kulturmiljölagen tas fram för att söka tillstånd till 

ingrepp i fornlämning genom en arkeologisk förundersökning. Beroende på resultatet från 

denna förundersökning kan Länsstyrelsen besluta om ytterligare ett steg i den arkeologiska 

processen; en arkeologisk undersökning. I kulturarvsanalysen har följande objekt 

identifierats:  
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• Grythyttan 42:1, skifferhäll, samråd med länsstyrelsen för att besluta om en 

arkeologisk utredning anses nödvändig eller inte. 

• Grythyttan 40:1, Milstolpe, Ansökan om tillstånd krävs samt samråd med 

länsstyrelsen. 

• Grythyttan 83:1, Milstolpe, Ansökan om tillstånd krävs samt samråd med 

länsstyrelsen. 

Påverkan på generella biotopskydd hanteras inom vägplanprocessen varför en särskild 

ansökan om dispens från det generella biotopskyddet inte är aktuellt. Gällande biotopskydd 

har följande objekt identifierat:  

• 8 objekt har identifierat omfattas av det generella biotopskyddet, fyra diken, två 

allér, en stenmur och ett odlingsrös (Inkluderas i vägplan) 

I utredningsområdet har matt- och revlummer, som är fridlysta enligt 9 § i 

artskyddsförordningen, påträffats. Fridlysning enligt 9 § i artskyddsförordningen innebär 

att det är förbjudet att gräva eller dra upp växterna med rötterna.  

Vattenverksamhet ligger utanför vägplanprocessen och där har följande objekt identifierats: 

• 5 vattendrag kommer att påverkas där trummor kommer att anläggas, troligtvis 

anmälningspliktigt.  

• Sumpskog – utreds vidare vilken storlek av sumpskogens yta som den planerade 

GC-vägens kommer att påverka  

 

6.3. Viktiga frågeställningar 

Följande viktiga frågeställningar har uppmärksammats i samrådsunderlaget och kommer att 

hanteras vidare i vägplanen: 

• Samordning med kommunal planering och framtagning av detaljplaner. 

• Passagen över väg 244 till Kyrkogatan 

• Passage över väg 244 i anslutning till Spendrups 

• Passage i anslutning till den enda större korsningen på sträckan, väg 244/väg 63.  

• Hantering av intrång på fastigheter längs sträckan. 

• Befintlig större VA-ledning längs med väg 63.  

Fler viktiga aspekter kan uppmärksammas utifrån inkomna synpunkter.  

6.3.1. Finansiering och möjlig byggstart 

Tidigast möjlig byggstart planeras till 2020. Projektet finansieras genom medel avsatta i 

länstransportplanen.  
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