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1 Sammanfattning
Samrådsunderlaget för gång- och cykelväg i Kittelfjäll, är det första steget i 
Trafikverkets planläggningsprocess som leder fram till en vägplan. Handlingen 
ligger till grund för samråd och är en viktig del i att samla in information och 
synpunkter i ett tidigt skede. Projektets syfte är att utreda förutsättningarna 
för en belyst gång- och cykelväg mellan matbutiken och hotell Granen. Lämp-
ligt läge och brotyp för gång- och cykelvägsbro över Tvärån ska också utredas i 
projektet. I nuläget är det bara samrådsunderlaget som tas fram i detta projekt 
och om/när gång- och cykelvägen kan komma att byggas är inte klarlagt. För 
sträckan västerut, mellan matbutiken och hotell Kittelfjäll, avser Trafikverket 
att anlägga en gång- och cykelväg som preliminärt ska vara klar år 2021. 

Vägen har idag brister för de oskyddade trafikanterna som samsas med övriga 
trafikanter och är hänvisade till vägrenen. Situationen försvåras vintertid då 
snövallar gör vägen smalare. 

Väg 1088 trafikeras i utredningsområdet av 299 fordon årsmedeldygnstrafik 
(ÅDT) varav den tunga trafiken utgör 12 %. 

Kittelfjäll är en fjällby där den viktigaste näringen är turism. Det finns ett stort 
antal fritidshus och hotellplatser och vintertid ökar befolkningen kraftigt. Vik-
tiga målpunkter är hotell, skidanläggningar, värdshus, camping och matbutik 
med bensinstation, varav några är belägna väster om utredningsområdet. 

Gång- och cykelvägens läge och utformning kommer att utredas vidare genom 
projektering och samråd med kommun, länsstyrelsen, fastighetsägare, skoter-
förening och andra intressenter om planläggningsprocessen fortskrider. Passage 
över Tvärån föreslås på norra sidan om den befintliga vägbron på en tvärspänd 
plattbro i trä på landfästen i betong.

Intrång kommer ske i omgivande mark vid anläggning av en gång- och cykel-
väg. En gång- och cykelvägsbro måste anläggas över Tvärån. Hela sträckan har 
artrika vägkanter. Trafikverket gör bedömningen att anläggning av gång- och 
cykelvägen inte kommer innebära betydande miljöpåverkan.
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2 Inledning
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningspro-
cess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järn-
vägsplan, se figur 1 nedan.

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet 
kan påverka miljön. Underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om 
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen 
prövar om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en-
skilda som kan antas bli särskilt berörda få möjlighet att yttra sig. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utby-
ter information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndig-
heter, organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. Synpunkterna som 
kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

2.1  Bakgrund
Kittelfjäll är en populär och expanderande skid- och skoterort i Vilhelmina kom-
mun med bebyggelse och målpunkter längs en lång sträcka av väg 1088. Säker-
heten för oskyddade trafikanter är bristfällig, särskilt vintertid då snövallar gör 
vägen smalare. I dagsläget samsas både fordon och oskyddade trafikanter som 
fotgängare och skidåkare om vägen.  

År 2018 gjordes en naturvärdesinventering längs vägen och Trafikverkets in-
ventering av artrika vägkanter uppdaterades samma år. Landskapsprogram för 
driftområde Vilhelmina togs fram 2011 för att drift och underhåll av väg 1088 
ska kunna ske med hänsyn till natur- och kulturvärden samt landskapets och 
vägens upplevelsevärden.  

Ingen åtgärdsvalsstudie har utförts för aktuell vägsträcka. 

Detta samrådsunderlag hanterar anläggandet av en gång- och cykelväg från 
matbutiken i Kittelfjäll till hotell Granen, se figur 2. Ett separat samrådsunder-
lag har tagits fram för anläggningen av en gång- och cykelväg västerut, mellan 
matbutiken och hotell Kittelfjäll. Den västra sträckan kommer att anläggas före 
den östra etappen som hanteras i detta projekt. De lösningar som väljs för den 
västra etappen ska möjliggöra en framtida gång- och cykelväg öster om matbuti-
ken. Det gör att vissa förutsättningar längs sträckan öster om  matbutiken även 
hanteras i det andra samrådsunderlaget.  

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling

Framtagning av  planförslag 
inkl miljöbeskrivning Kungörande och granskning Fastställelse

Länsstyrelsens  yttrande 
(tillstyrkande)

Samråd

Vägplan/järnvägsplan

Länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Framtagning av underlag 
för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan

Figur 1. Planläggningsprocessen. Projektet befinner sig nu i skede Samrådsunderlag.
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

!$Kittelfjäll v1088

Utredningsområde Start/Stopp

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
km

0 25 50 75 100 125
km

Kittelfjäll

Storuman

Vilhelmina

Skellefteå

Piteå

v1088

Tvärån

Tvärån

Vojmån

Matbutik Hotell
Granen

Figur 2. Översiktskarta över projektets utredningsområde. 
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2.2  Beskrivning av befintlig väganläggning
Väg 1088 är en regionalt viktig väg med långväga personresor som sträcker sig 
mellan Storseleby till riksgränsen mot Norge vid Skalmodal. Vägen ingår i det 
strategiska vägnätet för tunga transporter i den lägsta klassen med temporära 
volymer av tunga transporter. Inga allmänna vägar ansluter längs den berörda 
sträckan. Enskilda anslutningar finns till skogs- och jordbruksfastigheter samt 
fastigheter med hotell, handel, bostäder eller andra verksamheter. Anslutnings-
vägarna är grusvägar i huvudsak, någon enstaka är belagd. Korsande skotertra-
fik förekommer över väg 1088 och troligen även i anslutning till stugområden 
och målpunkter. Skoterled finns i området som sköts av Kittelfjäll skoterfören-
ing.  

Tillåten hastighet längs sträckan är 70 km/h, vilket även gäller anslutande vägar. 
Under 1 december till 5 maj är hastigheten genom Kittelfjäll sänkt till 60 km/h. 
Trafikmängden uppmättes 2016 till 299 fordon/dygn, varav 35 tunga (12%), se 
figur 3. Prognosen är att trafiken i Kittelfjäll år 2040 uppgår till 325 fordon/
dygn, varav 47 tunga (14%). 

Länstrafiken är huvudman för kollektivtrafiken längs sträckan. Linje 328 går 
mellan Kittelfjäll och Dikanäs och trafikerar väg 1088 en gång per dag under 
skolåret. Linje 417 trafikerar vägen med två bussar per dag och går mellan Kit-
telfjäll och Vilhelmina. 

Matbutik

Hotell Granen

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Figur 3. Utredningsområdet med skoterled, busshållplats samt årsmedeldygntrafik (ÅDT) 2016.
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3 Avgränsningar
3.1  Utrednings- och influensområde

Utredningsområdet utgörs av det område inom vilket lokalisering av gång- och 
cykelvägen kan bli aktuell. I denna vägplan sträcker sig utredningsområdet mel-
lan matbutiken i Kittelfjäll och hotell Granen. Den geografiska avgränsningen, 
utredningsområdet, redovisas i figur 2. Sträckningen är cirka 2,4 kilometer lång 
och omfattar båda sidor av väg 1088 för att kunna utreda vilken sida av vägen 
gång- och cykelvägen lämpligast anläggs på.  

Influensområdet är större än vägplanens utredningsområde och är där de fö-
reslagna åtgärderna kan medföra påverkan. Influensområdets storlek är olika 
stort beroende på vilken miljöaspekt som avses. I vägprojekt ger normalt buller-
störningar utanför utredningsområdet men i ett gång- och cykelprojekt alstras 
inte buller i den omfattningen. Eventuell grumling som uppstår i vattendrag 
kan spridas nedströms utredningsområdet. Förutsättningarna för att idka fri-
luftsliv kan ändras utanför utredningsområdet. För naturmiljön kan en föränd-
rad markanvändning inom utredningsområdet även påverka miljöer utanför 
området. Vad gäller påverkan på kulturmiljö och landskapsbild, är influensom-
rådet större då det handlar om hur vägen upplevs och lokalisering i landskapet. 
Konsekvenserna inom influensområdet berörs endast på en översiktlig nivå i 
samrådsunderlaget.

3.2  Avgränsning i tid

Detta samrådsunderlag tas fram under hösten 2019. Tidpunkt för byggstart är i 
nuläget inte planerad för projektet.  

2.2.1  Olyckor
Information om olyckor har inhämtats från Strada (Swedish trafffic accident 
data acquisition), ett informationssystem för data om skador och olyckor inom 
vägtransportsystemet. Inga olyckor har inrapporterats från polis eller sjukvård i 
området åren 2000–2019. Olyckstillfällen som inte inneburit kontakt med polis 
eller sjukvård finns inte med i underlaget från Strada. 

2.3  Ändamål och projektmål
Målet är att projektera för en belyst gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerhe-
ten genom att separera oskyddade trafikanter från övriga trafikslag. Gång- och 
cykelvägen ska även sammanbinda viktiga målpunkter på orten. Lämpligt läge 
och brotyp för en gång- och cykelvägsbro över Tvärån hanteras även i projektet. 

2.4  Angränsande projekt
2.4.1  Gång- och cykelväg, hotell Kittelfjäll-matbutiken
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en vägplan för en gång- 
och cykelväg mellan hotell Kittelfjäll och matbutiken. Den projekteringen ska 
möjliggöra den eventuella framtida förlängningen av gång- och cykelvägen till 
hotell Granen. De båda etappernas sträckning ses i figur 5. 
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4 Förutsättningar
4.1  Markanvändning och boende
4.1.1  Orten, befolkning och näringsliv
Fjällbyarna Kittelfjäll och Henriksfjäll ligger intill varandra längs väg 1088 i 
Vilhelmina kommun, Västerbottens län. Byarna marknadsförs tillsammans 
som turistort tillsammans med andra orter i övre Vojmådalen, under namnet 
Kittelfjäll. Antalet hushåll var 2012 omkring 40 i Kittelfjäll, med färre än 100 
fast boende. Fritidshus och hotellplatser i området gör att antalet boende och 
besökare ökar kraftigt vintertid. I hela kommunen Vilhelmina sägs befolkningen 
tredubblas under påsk på grund av alla som då vistas i fjällen. Turism är den 
största näringen i Kittelfjäll med skid- och skoteråkning som de populäraste 
aktiviteterna. 

4.1.2  Bebyggelse och markanvändning
Bebyggelsen består av gårdar med ekonomibyggnader, bostadshus och fritids-
hus spridda längs sträckan. 

Hotell Granen ligger i områdets ostligaste del. Lövblandskogar utgör ens stor 
del av vägens närområde, en del ängs- och betesmarker förekommer också. Vat-
tendraget Tvärån rinner under vägen. Skoterleden korsar väg 1088 i den västra 
delen av utredningsområdet, se figur 3. 

Vägen används både för långväga persontransporter, för skidåkare och gående 
att ta sig till och från boende och olika målpunkter samt för person- och varu-
transporter. Eftersom en gång- och cykelväg saknas är oskyddade trafikanter 
hänvisade till vägrenen, vilket tillsammans med bilar, fyrhjulingar och andra 
motorfordon skapar en otrygg trafiksituation. Vintertid gör snövallar vägen 
smalare med än mindre utrymme som följd. 

4.1.3  Kommunala planer 
Fördjupad översiktsplan
Det aktuella området omfattas av Fördjupad översiktsplan för Kittelfjäll anta-
gen av Vilhelmina kommun år 2012. Planen beskriver en önskad utveckling i 
Kittelfjäll som bland annat handlar om att förbättra möjligheten för dem utan 
egen bil att visats i turistorten. En passage för skidåkare över väg 1088 samt en 
gång- och cykelväg parallellt med vägen föreslås. Kommunen ser också gärna 
att gång- och cykelvägen kan kompletteras med en skoterled för att fånga upp 
skotrar från norra sidan av väg 1088 och därigenom minska den geografiska 
spridningen av korsande fordonsrörelser. I den fördjupade översiktsplanen 
redovisas gång- och cykelvägen norr om vägen men att en detaljerad undersök-
ning ska ligga som underlag för den slutliga placeringen. 

Detaljplaner
Inom utredningsområdet för ny gång- och cykelväg finns två gällande detaljpla-
ner som båda är belägna söder om väg 1088. Strax utanför utredningsområdet 
åt öster angränsar en detaljplan (akt 2462-P05/11) som möjliggör för bostäder.

Gällande detaljplaner ses på karta i figur 4 samt i tabell 1. 

Detaljplaner är ett juridiskt bindande dokument som anger vad som får och inte 
får byggas eller anordnas inom ett visst område. Detaljplaner tas fram i enlighet 
med plan- och bygglagen och det är kommunen som ansvarar för upprättandet. 
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I en detaljplan regleras områden antingen som kvartersmark (bostäder, kon-
tor, handel, industri mm.) eller som allmän platsmark (GATA, VÄG, NATUR, 
PARK eller liknande). För att reglera utformning av ett område används egen-
skapsbestämmelser och för att planen ska vara möjlig att genomföra kan olika 
administrativa bestämmelser anges.

I enlighet med väglagen (1971:948) 14 § får en väg inte byggas i strid med de-
taljplanens bestämmelser. Om syftet med detaljplanen inte motverkas får dock 
mindre avvikelser göras.

En detaljplan gäller tills den ändras, ersätts eller upphävs.  Om en detaljplan 
ändras, ersätts eller upphävs innan detaljplanens genomförandetid har gått 
ut kan det medföra att fastighetsägaren har rätt till ekonomisk ersättning för 
förlorade rättigheter. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter planen 
att gälla på samma sätt som innan med den skillnaden att planen då kan ersät-
tas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för 
förlorade rättigheter. 

I en detaljplan ska det anges om det är kommunalt eller enskilt huvudman-
naskap för den allmänna platsmarken. I väglagen 7 § står Är staten väghållare 
inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna 
platser, skall kommunen tillhandahålla den mark eller det utrymme som behövs 
för väg inom området.

 

 

1 

2 

Figur 4. Karta med gällande detaljplaner i utredningsområdet. 

Nr Detaljplan Akt Laga kraft Markanvändning/ 
genomförandtid

Huvudman-
naskap 
allmän plats

1 Detaljplan för del av fastighe-
terna Kittelfjäll 1:25,1:77 och 
1:275

2462-P09/5 2009-04-14 LOKALGATA, NATUR, 
SKOTER.                    
Genomförandetid 10 år

Enskilt

2 Detaljplan för del av Fastigheten 
Henriksfjäll 8:1,8:8 m.fl.

2462-P12/6 2012-06-30 LOKALGATA, 
Småindustri och 
handel.                     
Genomförandetiden 
går ut 2020-12-31

Enskilt.

Tabell 1.  Gällande detaljplaner inom utredningsområdet. 
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Om gång- och cykelvägen anläggs norr om väg 1088 berörs ingen detaljplan på 
den här sträckan. Om gång- och cykelvägen däremot placeras söder om vägen 
är det möjligt att både kvartersmark och allmän platsmark blir berörda. Att 
anordna en gång- och cykelväg inom område för allmän platsmark såsom GATA 
eller NATUR bedöms generellt vara förenligt med detaljplanens bestämmelser. 

Genomförandetiden för detaljplan med akt 2462-P09/5 har gått ut men för 
detaljplan akt 2462-P12/6 går genomförandetiden ut 2020-12-31. Ingen av pla-
nerna har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.

4.1.4  Viktiga målpunkter
Längs den aktuella sträckan utgör matbutiken med tankstation och hotell Gra-
nen målpunkter, se figur 5. Väster om utredningsområdet, sträckan som också 
är aktuellt för en gång- och cykelväg (i figuren kallad etapp 1) finns ytterliga vik-
tiga destinationer som campingen, Kittelfjäll Värdshus, skidanläggningen samt 
hotell Kittelfjäll. Omkring 800 m öster om hotell Granen finns Övre Vojmåda-
lens bygdegård. 

Hotell
Kittelfjäll

Värdshuset
Kittelfjäll

Camping

Matbutik

Hotell Granen

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Utredningsområde Start/Stopp
Målpunkt ±

Etapp 1 Etapp 2

Figur 5. Målpunkterna ligger i utkanterna samt väster om utredningsområdet. Sträckan väster om 
matbutiken som även den är aktuell för en gång- och cykelväg, benämns som etapp 1 och sträckan 
som hanteras i detta dokument benämns etapp 2 i figuren. 
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Figur 6. Matbutiken med tankstation är en av målpunkterna i projektet. 

4.1.5  Byggnadstekniska förutsättningar
Geotekniska förutsättningar
Enligt SGU:s jordartskarta och tidigare undersökningar består marken längs 
sträckan till största delen av morän. På den västra delen av sträckan, närmast 
matbutiken, visar tidigare undersökningar att marken består av morän under 
ett tunt ytligt siltlager. Strax väster om Tvärån förekommer lösare sediment i 
form av silt eller finsand, främst på södra sidan av vägen enligt jordartskartan. 
Det kan även förekomma mindre torvpartier i anslutning till åkermark längs 
sträckan. 

Vid schakt för befintlig bro över Tvärån på 50-talet, undersöktes de geotekniska 
förhållandena och det visade sig att marken där består av morän med varieran-
de sten- och blockhalt.

Berg i dagen har inte påträffats och ytnära berg förväntas heller inte förekomma 
längs sträckan. 

Avvattning
Väg 1088 avvattnas genom infiltration i vägslänt och öppna diken. En trumin-
ventering har genomförts där de 11 trummornas material och status har sam-
manställts. 
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Figur 7. Bro över Tvärån med närliggande hus på södra sidan om bron (övre delen av bilden).

Alla mindre vattendrag och diken avvattnas mot Vojmån som ligger i dalgången 
söder om utredningsområdet. 

Byggnadsverk  
Över Tvärån går vägen på en plattrambro i armerad betong, bro-id 24-1025-1. 
Bron byggdes 1957 och breddades 1976. Bron är grundlagd på platta på naturlig 
botten av morän. 

Uppströms Tvärån finns en sedimentationsdamm som ska förhindra att even-
tuella slamströmmar orsakade av skred, ska nå en sådan omfattning att de även-
tyrar säkerheten för människor och bostäder. 

Brunnar
Längs med väg 1088 finns ett flertal vatten- och energibrunnar, de flesta på 
den norra sidan av vägen, se figur 10. Dessa behöver kartläggas vidare senare i 
planprocessen. 
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El, belysning och teleledningar 
Fiber-/ optoledningar finns i marken längs vägen, företrädelsevis på den norra 
sidan av väg 1088. 

Den belysning som finns längs väg 1088 idag är sammanbyggd med eldistri-
butionen på Vattenfalls elnät. Stolparna står på södra sidan av vägen och är 
huvudsakligen av trä, några är utbytta till rörstolpar. Vilhelmina kommun äger 
belysningen, Vattenfall äger trästolparna. Armaturerna är LED. 

4.1.6  Riksintressen och Natura 2000
Riksintressen utgörs av geografiska områden som pekats ut för att de anses ha 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. De kan antingen beslutas av riksdagen i 
4 kap. miljöbalken (MB) eller i 3 kap. MB av nationella myndigheter som anser 
områden vara av riksintresse. 

Området omfattas av ett flertal riksintressen, se figur 8. Hela området omfattas 
av riksintresset för rennäring MB 3:5, riksintresset för friluftsliv MB 3:6 och 
rörligt friluftsliv MB 4:2, Södra Lapplandsfjällen. Utbredningen av riksintresset 
för naturmiljö MB 3:6, Marsfället-Kittelfjäll, illustreras i figur 8.   

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Vilhelmina norra sameby har höst- och vinterland i området och nyttjar det som 
trivsel- och kalvningsland. 

Vojmån med biflöden är skyddade vattendrag MB 4:6. 

Marsfjället, söder om Kittelfjäll, är skyddat som naturreservat och Natura 
2000-område, art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Södra Gardfjället, 
beläget norr om Kittelfjäll, är Natura 2000 område, enligt art- och habitatdirek-
tivet. Marsfjället och Södra Gardfjället ses i figur 8.  

4.2  Miljöförutsättningar
4.2.1  Landskapsbild
Den aktuella vägsträckan av väg 1088 ligger på kanten av en dalsluttning. Här 
är terrängen högre på den norra sidan, mot Kittelfjället och Henriksfjället, och 
lägre på den södra, ner mot vattendraget Vojmån som förbinder Borkasjön och 
Bergsjön. Vägen har långa flacka kurvor och trafikantens vyer förändras konti-
nuerligt. 

Vägen går genom ett landskap med höga natur- och kulturvärden med riksin-
tresse för både natur och friluftsliv. Landskapstypen är dalgångslandskap som 
karaktäriseras av den sluttande terrängen, den ständiga närvaron av fjällen och 
de öppna ängs- och betesmarkerna ner mot det större vattendraget i dalens bot-
ten. 

På en stor del av sträckan ligger vägen på bank som ofta är hög. Dikeskanterna 
är breda och djupa samt stundtals branta. Dikesrenen är sommartid färgspra-
kande, full med ängsblommor och örter och vägsträckan är upptagen som ett 
område med artrik vägkant.  

Den norra sidan av vägsträckan består till stor del av tät lövskog varvat med 
bebyggelse. Här finns stugområden samt större gårdsmiljöer med äldre bebyg-
gelse. I nära anslutning, utmed samma vägsträcka, finns även tillgång till hotell- 
och restaurangverksamhet och skidanläggning.

På den södra sidan, ner mot dalens botten varvas partier med tät lövskog med 
bebyggelse samt partier med öppna ängsmarker och hästhagar som kantas av 
trädridåer av lövträd. Här finns också ett antal gamla lador i grånat trä som 
gör mycket för helhetsintrycket och karaktären för den öppna ytan. Utmed den 
södra sidan är de huvudsakliga målpunkterna affären och en väg ner till sagosti-
gen, ett promenadstråk utmed vattnet. 

För en mer utförlig landskapsanalys, de PM Gestaltningsavsikter kapitel 2.  

4.2.2  Kulturmiljö
Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna 
avsatt i miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i 
varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En 
kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditio-
ner som är knutna till platser.

Odlingslandskapet innehåller många grånande lador vilka berättar om den tid 
när höskörden förvarades i ladorna i väntan på hemtransport till gården, se 
figur 9. 
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Samer har under lång tid varit verksamma i området. Marknamn med samiskt 
ursprung och andra diskreta avtryck kan därför förekomma. Utredningsområ-
det ligger i den del av Sverige i vilken koloniserades av nybyggen under 1700- 
och 1800-talen. Koloniseringen av inlandet syftade till att utveckla livskraftiga 
jordbruk och att öka skatteintäkter till kronan, ett syfte som kom att påverka 
den samiska befolknings levnadsvillkor. Nybyggen anlades vid inlandets sjöar 
och vattendrag där markerna nyttjades för slåtter och insamling av vinterfoder. 

Alla fornlämningar är skyddade i Kulturmiljölagen (KML). Inom utrednings-
området finns inga registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetes 
Fornsök 190829. Registrerade fornlämningar återfinns företrädesvis utanför 
utredningsområdet och i anslutning till Vojmån. 

Avsaknaden av fornlämningar skulle kunna förklaras av att någon modern 
heltäckande fornminnesinventering inte har utförts inom området. Man kan 
anta att människor över en mycket lång tid rört sig i området samt även vistats i 

Figur 9. Längs södra sidan av vägen finns ett öppet odlingslandskap med timrade lador. 

Naturvärdesklass Beskrivning 
Naturvärdesklass 1 
Högsta naturvärde

Opåverkade miljöer av högsta bevarandevärde med naturliga processer, 
många värdefulla strukturer och naturvårdsarter. Varje enskilt område är av 
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller 
global nivå.

Naturvärdesklass 2 
Högt naturvärde

Bevarandevärda miljöer med ett flertal påtagliga biotopkvaliteter och ett 
påtagligt artvärde. Varje enskilt område är av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.

Naturvärdesklass 3 
Påtagligt naturvärde

Till viss del påverkade miljöer med inslag av naturliga processer och 
strukturer samt av naturvårdsarter. Det är av särskild betydelse att dessa 
områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

Naturvärdesklass 4 
Visst naturvärde

Områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det ändå finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Det är av betydelse att dessa områdens ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras.

Tabell 2.  Naturvärdesklasser 
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området under längre eller kortare perioder. 

4.2.3  Naturmiljö och skyddade arter

ID Natur-
värdes-
klass

Naturtyp Biotoper Sida av vägen

1 3 Vattendrag Grenad bäck Båda
2 3 Ängs och betesmark Högörtäng Norra
3 4 Ängs och betesmark Öppen gräsmark Södra
4 4 Ängs och betesmark Öppen gräsmark Norra
5 4 Skog och träd Blandskog Södra
6 4 Skog och träd Blandskog Södra
7 3 Skog och träd Blandskog Norra
8 3 Vattendrag Större 

vattendrag
Båda

9 4 Infrastruktur och bebyggd mark Vägkant Båda

Tabell 3.  Naturvärdesobjekt i utredningsområdet. 

Naturmiljö brukar beskrivas med begreppet biologisk mångfald, som förenklat 
innebär mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. En naturvärdes-
inventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2014) har gjorts i vägom-
rådet och 50 m på vardera sida vägen. I NVI:n eftersöks biotopkvaliteter och 

SE723723-524603

SE723846-148772
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naturvårdsarter av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive 
naturtyp. Områden som avgränsas som naturvärdesobjekt indelas i naturvär-
desklasser, se tabell 2. 

Totalt har nio naturvärdesobjekt avgränsats se, tabell 3. Naturvärdena utgörs av 
vattendrag, ängs- och betesmarker, blandskog samt den artrika vägkanten som 

finns på båda sidorna av vägen längs hela sträckan. 

Skogsstyrelsen har avgränsat ett skogsparti som ett så kallat område med natur-
värde, öster om Tvärån. Jordbruksverket har identifierat två objekt längs med 
väg 1088 som dock inte längre bedöms vara värdefulla ängs- och betesmarker, 
se figur 10. 

4.2.4  Artskyddsarter
Arter som omfattas av fridlysning enligt Artskyddsförordningen har påträffats i 

Figur 11. Orkidén Jungfru Marie nycklar växer längs vägkanten. Alla Sveriges orkidéer är fridlysta. 

Figur 12. Den invasiva arten blomsterlupin växer i området. 
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Trafikverkets inventering av vägkanten mellan Henriksfjäll och norska gränsen. 
Inga koordinater finns till artobservationerna, men orkidéerna brudsporre och 
Jungfru Marie nycklar har beskrivs som allmänna i hela vägområdet och tas 
även upp i NVI:n även om de inte noterades i den. 

4.2.5  Invasiva arter
Blomsterlupin är en trädgårdsväxt som spritt sig i naturen och utgör ett hot mot 
den biologiska mångfalden då den konkurrerar ut andra växter i de miljöer den 
trivs i, som exempelvis vägkanter. Vägkanterna längs väg 1088 är uttalat art-
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rika. Förekomsten av blomsterlupiner har kartlagts, 48 förekomster av växten 
noterades längs sträckan mellan matbutiken och hotell Granen, med varierande 
antal individer/förekomst. Som mest noterades omkring 500 individer vid en 
förekomst, i anslutning till bostadshus. Se förekomster i figur 13. Andra större 
växtplatser låg i anslutning till jordbrukslandskapet och småvatten. 

4.2.6  Generellt biotopskydd
Ett antal små biotoper som minskat kraftigt i utbredning och är värdefulla för 
växt- och djurarter, omfattas av ett generellt skydd i hela landet, så kallat ge-
nerellt biotopskydd. Följande biotoper ingår i det generella biotopskyddet: allé, 
odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i odlingsmark, åkerholme, källa i jord-
bruksmark, småvatten och diken i jordbruksmark samt pilevall. 

Inom utredningsområdet för NVI:n identifierades fyra småvatten och två od-
lingsrösen, se figur 13. 

4.2.7  Vatten
Tvärån som väg 1088 passerar över på bro, är det största vattendraget i utred-
ningsområdet. Tvärån har sin källa i Gismessjön som ligger mellan Grönfjället 
i norr, Kittelfjället till väster och Henriksfjället till sydöst. Ån kantas av branta 

Figur 14. Tvärån

raviner som skapats när vattnet skurit genom moränavlagringar som bildats av 
under den senaste istiden. Jordarterna i området är skredkänsliga och skred 
har förekommit. Uppströms om bron finns en sedimentationsdamm som ska 
förhindra att eventuella slamströmmar, orsakade av skred, ska nå en sådan 
omfattning att de äventyrar säkerheten för människor och bostäder. 

Tvärån tillsammans med ett antal mindre bäckar som korsar utredningsområ-
det, mynnar alla i Vojmån som rinner i dalgången söder om utredningsområdet. 
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I kap 4.1.6 beskrivs hur vattendragen är skyddade i miljöbalken. Uppströms om 
Volgsjön är ån oreglerad (opåverkad av vattenkraftsutbyggnad), samt skyddad 
av § 6 i Naturresurslagen. Nedströms har reglering skett sedan 1948. Vojmån är 
inklusive dess källflöden cirka 225 km lång och dess avrinningsområde omkring 
3540 km2 stort. Markanvändningen i avrinningsområdet är till största del skogs-
mark, samt något mindre delar våtmarker samt hedmark. 

En grundvattenförekomst med miljökvalitetsnormer finns i områdets västra del, 
se figur 10. Enligt VISS är den av typen urbergsförekomst. 

4.2.8  Strandskydd
Strandskyddets syfte är att säkra allmänhetens tillgång till strandområden samt 
bevaka att livsvillkoren för djur och växter som är knutna till vatten inte för-
sämras. Länsstyrelsen Västerbotten har med hänsyn till det stora antalet sjöar 
och den förhållandevis låga befolkningstätheten i länet, beslutat att mindre 
vattenområden undantas från strandskyddet. Det innebär att inget vattendrag i 
utredningsområdet omfattas av strandskydd. Vojmån omfattas av strandskydd 
100 m från dess strandlinje. 

4.2.9  Friluftsliv och rekreation
Rekreation och friluftsliv är en stor del av Kittelfjäll. Läget i fjällen ger fina 
förutsättningar för utförsåkning, vandring, längdskidåkning, fiske och skoteråk-
ning bland annat. 

Kittelfjäll är känt för sin offpiståkning, det finns fem pistade nedfarter och 37 
offpistnedfarter. Ytterligare möjligheter finns vid heliskiåkning när helikopter 
används för att nå nedfarter. Längdskidspår utgår från hotell Kittelfjäll, 2,5 
respektive 5 km samt milspår. Genom att ta lift upp på fjället ges tillgång till 
fjällspår. Vandring under sommar och höst är möjligt längs en mängd vand-
ringsleder, både upp på toppar och längs vattendrag. Arbetet med att utveckla 
en vandringsled längs Vojmån pågår. Fiske sker i Vojmån och sjöar och bäckar. 

Väg 1088 är en del av turistvägen Sagavägen som går från kust till kust, mellan 
Örnsköldsvik i Sverige och Brönnöysund i Norge. Längs Sagavägen finns rast-
platser och sagostigar, en av dessa sagostigar finns i Kittelfjäll. En 3 km lång led 
längs med Vojmån med vindskydd som börjar i Sågforsen i Tvärån. 

Vägen genom Kittelfjäll är en del av cykelleden Sverigeleden som passerar ge-
nom alla Sveriges landskap förutom Gotland.  

4.2.10  Hushållning med naturresurser
Området utgör riksintresse för rennäring, se kap 4.1.6, och ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens idkande. 

Vägen kantas av marker som nyttjas för bete och slåtter, brukningsvärd jord-
bruksmark får inte enligt miljöbalken exploateras, med undantag för väsentliga 
samhällsintressen som inte kan lokaliseras på annan plats. Även grundvatten är 
en naturresurs. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada värdena. 
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Vid val av sida för gång- och cykelvägen kommer masshanteringen för de olika 
sidorna att beaktas. Det vill säga hur mycket massor som behövs, hur mycket 
massor som kan återanvändas inom projektet och om det behövs köpas in eller 
köras bort massor för en anläggning på respektive sida av vägen. 

4.2.11  Klimat
Förändringar i klimatet kan leda till en ökad avrinning, förändringar i avrin-
ningsförlopp och förändringar i dricksvattenförsörjningen. 

Det finns ingen översvämningskartering över området från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).

En ökad avrinning kan påverka väganläggningen om dess trummor inte dimen-
sioneras för tillräckligt höga flöden. 

I området finns redan idag problem med skred. Sedimentationsdammen i 
Tvärån är anlagd för att förhindra att slamströmmar till följd av skred påverkar 
människor och byggnader. 

4.2.12  Miljöbelastning
Miljöbelastning boende 
Anläggandet av en gång- och cykelväg kommer att förbättra trafiksituationen 
genom att oskyddade trafikanter separeras tydligare från övrig trafik. En gång- 
och cykelväg innebär inga ökade utsläpp, buller eller vibrationer i driftskedet. 
Den trafik som belastar väg 1088 kan påverka de närboende med buller, förore-
ningar, barriärer och vibrationsstörningar. Buller och vibrationer bedöms inte 
öka till följd av gång- och cykelvägen. Upplevelsen av väganläggningen som en 
barriär kan förstärkas något av anläggandet av gång- och cykelvägen. Användar-
nas rörelsemönster blir mer styrt av anläggningen och beroende på dess utform-
ning kan det både upplevas positivt och negativt. 

Markföroreningar
Två potentiellt förorenade områden, enligt Länsstyrelsen webbGIS, finns lokali-
serade längs med eller i närheten till aktuellt utredningsområde.

Ett potentiellt förorenat område ligger längs med Dikanäsvägen i form av en 
bensinpump/station med branschklassen Drivmedelshantering. Bensinpumpen 
ligger i anslutning till matbutiken. Objektet är inte riskklassat utan endast iden-
tifierat och tilldelat en branschklass 2. 

Objekt Fastighet Status Riskklass/Branschklass
Bensinpump - Kittelfjäll 
ICA Handlarn

Kittelfjäll 1:34 Identifiering avslutad - invente-
ring ej påbörjad

Branschklass 2

Kittelfjäll soptipp Kittelfjäll 1:147 Identifiering avslutad - förstu-
die ej påbörjad

Riskklass 3

SPIMFAB Aktnr 5089 Kittelfjäll 1:77 Omgång 15 Projektavslut 
2012-03-21

Rent

Tabell 4.  Identifierade objekt inom och i anslutning till utredningsområdet. 
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Figur 15. Potentiellt förorenade områden hämtade från länsstyrelsens webbGIS samt SPIMFAB. 

Ett objekt med riskklass 3 enligt MIFO fas 1 (gul punkt) finns söder om vägen. 
Riskklass 3 innebär att objektet antas kunna medföra måttlig risk för männis-
kors hälsa och miljön. Objektet utgörs av en soptipp med branschklass Avfalls-
deponier – icke farligt, farligt avfall och ligger cirka 100 meter från utrednings-
området. 

Utöver Länsstyrelsens webbGIS finns även ett SPIMFAB-objekt längs med 
utredningsområdet. Detta objekt ligger öster om den bensinpump som identi-
fierats av Länsstyrelsen och ska enligt SPIMFAB:s slutrapport vara rent (SPIM-
FAB, 2014). Rent utifrån SPIMFAB:s ord- och begreppsförklaring innebär att 

”när den bortgrävda mängden förorenad jord understiger 10 ton klassas objektet 
som Rent i samband med att det avslutas i databasen. Innehållet som påträffas 
inuti en eller ett par underjordiska cisterner väger upp till 10 ton, det vill säga 
att själva marken är vanligtvis inte förorenad.”

Samtliga objekt redovisas i tabell 4, samt i figur 15. Länsstyrelsens databas över 
förorenade områden är inte komplett och det kan finnas föroreningar i mark 
som inte finns med i databasen.

4.2.13  Miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap 
miljöbalken och vars syfte är att förebygga och åtgärda miljöproblem. MKN är 
ett verktyg som används för att på sikt nå de nationella miljökvalitetsmålen. I 
det här projektet bedöms miljökvalitetsnormer för vatten vara aktuellt. MKN för 
luftkvalitet samt MKN för buller bedöms inte beröras utifrån den låga trafik-
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mängden som trafikerar väg 1088. 

Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  

Tvärån (SE724066-148833) är vattenförekomst med antagna MKN. I förvalt-
ningscykel 2 (2010–2016) bedöms åns ekologiska status som hög. Vattendraget 
uppnår inte god kemisk status eftersom gränsvärden för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, likt i alla Sveriges ytvattenförekom-
ster på grund av atmosfärisk deposition. Den beslutade miljökvalitetsnormen är 
hög ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav för 
PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar

Vojmån (SE723846-148772) som samtliga vatten i utredningsområdet mynnar 
i, utgör vattenförekomst. Vattenförekomsten uppnår god ekologisk status enligt 
den senaste bedömningen (förvaltningscykeln 2). God kemisk status uppnås 
inte av samma skäl som beskrivs för Tvärån. Den beslutade miljökvalitetsnor-
men är god ekologisk status samt god kemisk status enligt förvaltningscykel 
2010–2016, men med mindre stränga krav för PBDE samt kvicksilver och kvick-
silverföreningar.

Den grundvattenförekomst (SE723723-524603) som finns i området har god 
kemisk och kvantitativ status. 

Miljömål
Det svenska miljömålssystemet är en gemensam plattform för aktörer i miljö-
arbetet. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och 28 etappmål, se figur 16. Generationsmålet anger inrikt-
ningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås och är därför vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. Enligt riksdagens beslut ska miljökvalitetsmålen i huvudsak 
vara uppfyllda till år 2020. Miljömålen beaktas inom ramen för varje sakom-
råde i projektet. 

De miljökvalitetsmål som i nuläget bedöms relevanta för projektet är:

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Levande sjöar och vattendrag

• Grundvatten av god kvalitet

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• Storslagen fjällmiljö

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt och djurliv
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Figur 16. De svenska miljökvalitetsmålen. 
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5 Projektets lokalisering, utformning, om-
fattning och utmärkande egenskaper
En belyst gång- och cykelväg planeras längs med väg 1088 från matbutiken till 
hotell Granen med passager till viktiga målpunkter. I detta skede i planlägg-
ningsprocessen har ingen detaljerad projektering gjorts. Gång- och cykelvägen 
föreslås anläggas friliggande från väg 1088 för att ge utrymme för hantering av 
snön mellan väganläggningarna. Vid trånga passager förbi bebyggelse och an-
dra viktiga värden eller vid sluttande mark, kan gång- och cykelvägen anläggas 
kantstensbunden till väg 1088 för att ta mindre mark i anspråk. En kantstens-
bunden gång- och cykelväg kan ge känslan av en smalare väg, vilket kan leda till 
att hastigheterna sänks. Placering och utformning av passager över väg 1088 för 
oskyddade trafikanter kommer att hanteras senare i projektet. Efter att behovet 
av belysning har utretts kan anpassningar behöva göras till belysningsanlägg-
ningen.  

En ny gång- och cykelbro planeras där väg 1088 passerar över Tvärån. En utred-
ning har genomförts där målet har varit att identifiera lämpligt broläge samt 
brotyp. Aspekter såsom befintliga anläggningar, uppgifter om vattendraget, na-
turliga- samt geotekniska förutsättningar har beaktats i utredningen. Den sam-
mantagna bedömningen är att det bästa läget för den nya gång- och cykelbron 
är på den norra sidan om den befintliga vägbron. Den nya bron föreslås utföras 
som en tvärspänd plattbro i trä på landfästen i betong. 

Figur 17. Visualisering av hur en gång- och cykelvägsbro kan se ut norr om befintlig bro över Tvärån, 
vyn är öster om ån.  



27

Tanken är att gång- och cykelvägen ska bli en förlängning och hänga samman 
med den som anläggs mellan matbutiken och hotell Kittelfjäll. 

5.1  Miljöeffekter och utmärkande egenskaper
5.1.1  Landskap
En gång- och cykelväg kommer inte att utgöra någon större fysisk barriär för bo-
ende och trafikanter. Den kommer däremot, tillsammans med väg 1088, att öka 
den totala infrastrukturkorridoren och därmed den totala barriäreffekten samt 
vägens dominans i landskapet. Väl utformade passager kan minska intrycket av 
barriär. Beroende på vilken sida av väg 1088 som gång- och cykelväg anläggs, 
påverkas landskapsbilden i olika omfattning. Om placeringen sker på den södra 
sidan, bedöms de negativa konsekvenserna för landskapsbilden bli måttliga, 
placeras den på den norra sidan bedöms de bli små till måttliga. 

En placering på den södra sidan skulle innebära att man på stora delar av 
sträckan behöver fylla upp med massor och ta ett onödigt stort område i an-
språk. Den rådande terrängen och de stundtals branta slänterna utmed den 
norra sidan av befintligt vägområde gör det alternativet bitvis komplext och det 
kan komma att bli aktuellt med stödmurar för att klara nivåskillnaderna. 

Belysningsstolparnas höjd och utformning anpassas till ändamålet gång- och 
cykelväg där det är att föredra lägre stolpar med ett tätare mellanrum. Blir det 
aktuellt med ny vägbelysning ska utformning och placering ses över närmare.   

Figur 18. Visualisering av hur en gång- och cykelvägsbro kan ta sig uttryck över Tvärån. 
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5.1.2  Kulturmiljö
Inga registrerade fornlämningar finns inom utredningsområdet enligt Fornsök. 
Länsstyrelsen kan komma att fatta beslut enligt KML för att fastställa före-
komsten av ännu ej kända fornlämningar. Det vägnära odlingslandskapet med 
sina gamla lador är värdefullt för områdets kulturmiljö. Åtgärder som innebär 
intrång i odlingsmarken riskerar att fragmentera kulturvärdet och om påverkan 
sker så bedöms detta vara allvarligt för områdets kulturmiljövärde.

Sammantaget bedöms kulturmiljön, med nuvarande kunskapsunderlag, ha 
en hög grad av tålighet avseende planerade åtgärder om inget intrång sker i 
odlingslandskapet.

Om fornlämning, kulturlager eller fynd påträffas under byggskedet ska arbetet 
omedelbart avslutas och kontakt tas med länsstyrelsen.

5.1.3  Naturmiljö och skyddade arter 
Anläggande av en gång- och cykelväg kommer påverka de artrika vägkanterna, 
vilket riskerar att påverka ett viktigt naturvärde i området. Eftersom båda 
sidorna av väg 1088 är artrika, bedöms förutsättningarna för en fortsatt artrike-
dom i området vara möjlig med rätt hantering. Vägkanternas framtida artrike-
dom är även till stor del beroende på hanteringen av blomsterlupiner, både i och 
utanför utredningsområdet. 

Övriga naturvärdesobjekt som avgränsats ligger på båda sidor av vägen, så 
oberoende av vilken sida av vägen gång- och cykelvägen förläggs på, kommer 
intrång ske i naturvärdesobjekt med visst - påtagligt naturvärde. 

Småvatten som omfattas av generellt biotopskydd kommer delvis att tas i an-
språk vilket minskar de biotopernas storlek och livsmiljön för de arter som finns. 
Funktionen för vattendragen och dikena ska dock bevaras. Vattendrag bedöms 
kunna skyddas från påverkan om försiktighetsåtgärder vidtas under byggtiden. 
Trummor ska inte utgöra vandringshinder och ska anpassas till den fauna som 
finns i vattendraget. Ett odlingsröse är lokaliserat så att om gång- och cykelvä-
gen anläggs på den södra sidan av vägen, kan intrång i odlingsröset bli nödvän-
digt.  

Hur stort intrång som kommer ske i beskrivna naturvärden vid ett anläggande 
av gång- och cykelvägen är ännu inte klarlagt. De sammantagna konsekvenser-
na för naturvärdena bedöms i nuläget bli små - måttliga. 

5.1.4  Vatten
Gång- och cykelvägen kommer passera över Tvärån samt ett antal mindre vat-
tendrag som alla mynnar i Vojmån. Utformning och anläggning av bro över 
Tvärån, bedöms kunna ske med endast en liten påverkan på Tvärån genom 
att arbeten utförs under lågvatten och att bron anläggs så att den inte hindrar 
flödet i ån. Genom att arbeten i och vid vatten utförs så att vandringshinder inte 
uppstår eller åtgärdas och på ett sätt som gör att grumling minimeras, bedöms 
risken för påverkan på vattendragen som liten. 

Under byggtiden finns risk för läckage av förorenande ämnen från maskiner. 
Genom att försiktighetsåtgärder vidtas bedöms risken för påverkan som liten.



29

5.1.5  Strandskydd
Syftet med strandskyddet bedöms inte motverkas till följd av planerade åtgär-
der. 

5.1.6  Friluftsliv och rekreation
Anläggandet av en gång- och cykelväg ger ökad tillgänglighet till viktiga mål-
punkter i Kittelfjäll. Att möjligheteten för oskyddade trafikanter att röra sig 
i området på ett säkert sätt förbättras, bedöms medföra positiva effekter för 
rekreation och friluftsliv. 

5.1.7  Hushållning av mark- och vattenområden/naturresurser 
Projektet tar mark i anspråk från rennäringen, men då gång- cykelvägen anläggs 
i närheten av redan befintlig väg, bedöms påverkan på rennäringen bli liten. 

Ängs- och betesmark kommer tas i anspråk av projektet. Enligt miljöbalken får 
inte odlingsmark tas i anspråk om inte särskilda skäl förekommer. Anläggandet 
av en gång- och cykelväg anses vara av den art att det finns motiv till intrång. 

Grundvattenförekomsten bedöms i nuläget inte påverkas av projektet genom att 
drivmedel och kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Riksintresse för naturvård 
är kopplat till Marsfjället och Kittelfjäll med Vojmåns dalgång. En gång- och 
cykelväg bedöms inte påverka riksintresset. 

Riksintresset för friluftsliv bedöms gynnas av en gång- och cykelväg i området. 

Beskrivna naturresurser är faktorer som är viktiga värden att ta i beaktande i 
det arbetet. I nuläget bedöms effekterna av intrånget bedöms sammantaget som 
små - måttliga.

5.1.8  Klimat
Gång- och cykelvägar och busshållplatser bidrar till förbättrade förutsättningar 
för människor att välja miljövänliga transportsätt och därmed bidrar projektet 
till en positiv utveckling med avseende på utsläpp av växthusgaser och andra 
luftföroreningar. Anläggs gång- och cykelvägen kantstensbunden, kan det leda 
till sänkta hastigheter, vilket ger minskade utsläpp av växthusgaser. 

Totalt sett bedöms projektet få en positiv effekt för klimatet avseende utsläpp av 
växthusgaser och andra luftföroreningar.  
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5.1.9  Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat 
Område av riksintresse för friluftsliv bedöms påverkas positivt av anläggande av 
en gång- och cykelväg då det ökar tillgängligheten i området. Riksintresset för 
naturvård är instiftat med avseende på Marsfjället och Kittelfjäll med Vojmåns 
dalgång. En gång- och cykelväg bedöms inte påverka riksintresset för natur-
miljö då det inte omfattar väganläggningen. De skyddade vattendragen bedöms 
inte påverkas om försiktighetsåtgärder iakttas, se kap Vatten. Projektets påver-
kan på riksintresset för rennäring bedöms bli liten då projektet är lokaliserat i 
ett område som redan är bebyggt. Förstärkningen av barriären som väganlägg-
ningen utgör kan ge en marginell påverkan på möjligheten att bedriva rennäring 
i området. 

Inga fysiska intrång kommer att ske i naturreservat eller Natura 2000-områden. 
Marsfjällets Natura 2000-område har utsetts med stöd både i art- och habitat-
direktivet och fågeldirektivet. Hur fåglar i området kan komma att påverkas av 
buller i anläggningsskedet kan behöva studeras närmare i kommande skede. 

5.1.10  Miljöbelastning och boende
Miljöbelastning boende
Anläggandet av en gång- och cykelväg kommer att förbättra trafiksituationen 
genom att oskyddade trafikanter separeras tydligare från övrig trafik. Buller och 
vibrationer bedöms inte öka till följd av gång- och cykelvägen. När väganlägg-
ningen utökas med gång- och cykelvägen kan barriäreffekten förstärkas, välut-
formade passager kan dock mildra intrycket.   

Sammantaget bedöms effekterna för de närboende bli positiva. 

Markmiljö
I nuläget planeras ingen markmiljöprovtagning att genomföras. Om anläggan-
det av gång- och cykelvägen sker på södra sidan kommer potentiellt förorenade 
områden beaktas. 

5.1.11  Miljökvalitetsnormer, miljömål och allmänna hänsynsregler
Anläggandet av en bro över Tvärån bedöms kunna genomföras utan att påverka 
kvalitén på vattenmiljön i både Tvärån och Vojmån. Grundvattenförekomsten 
bedöms i nuläget kunna förbli opåverkad av projektet. Påverkan på miljökvali-
tetsnormer för vatten behöver utredas ytterligare i kommande skeden.

De miljökvalitetsmål som kan antas vara berörda kommer att följas upp under 
det kommande skeden. En mer detaljerad bedömning görs av vilka som är rele-
vanta och hur dessa påverkas. 

En uppföljning kommer även att ske av hur de allmänna hänsynsreglerna till-
lämpas och berörs i projektet. Skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighets-
mått som vidtas för att minska påverkan på miljön kommer att beskrivas.
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6 Åtgärder
Vid utformningen av gång- och cykelväg med bro över Tvärån, passager och 
belysning, eftersträvas minimal påverkan på landskapsbild samt natur- och 
kulturvärden. 

Avbaningsmassor från de artrika vägkanterna hanteras på ett sätt att återetable-
ring av arterna underlättas. 

Hantering av blomsterlupiner kommer ske på ett sådant sätt att spridning mini-
meras för att gynna biologisk mångfald. 

Trummor anläggs så att vandringshinder inte uppstår och på ett sätt som inte 
orsakar grumling i vattendragen. 

Bro över Tvärån anläggs så att påverkan på vattendraget minimeras. 

Passager för oskyddade trafikanter över väg 1088 utformas för att binda ihop 
viktiga målpunkter och skapa en säker trafiksituation.  

Om fornlämningar, kulturlager eller fynd påträffas under byggskedet ska arbetet 
omedelbart avslutas och kontakt tas med länsstyrelsen.

Entreprenören ska i samband med grävning och schaktning vara observant på 
misstänkta föroreningar. Om misstänkta föroreningar påträffas ska tillsynsmyn-
dighet meddelas. 

Skyddsåtgärder kommer att föreslås för byggskedet, exempelvis för att förhin-
dra grumling i vattendrag och minska risken för skada från läckage av förore-
nande ämnen från arbetsmaskiner. Dessa åtgärder kommer att hanteras vidare 
genom Trafikverkets miljösäkringsprocess som inleds med Miljösäkring plan i 
det kommande planarbetet.

Utöver ovan nämnda åtgärder gäller Trafikverkets generella försiktighetsåtgär-
der för projektering och byggnation. 
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7 Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 
Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydan-
de miljöpåverkan. 

Anläggandet av gång- och cykelvägen anläggs intill redan befintlig väg vars när-
område delvis redan är påverkat av väganläggningen. 

Gång- och cykelvägen bedöms ge positiva effekter på trafiksäkerhet, för de bo-
ende samt för besökarnas tillgänglighet till målpunkter samt ökad rörlighet. 

Genom att projektet hanterar blomsterlupiner, bedöms förutsättningarna för 
inhemska arter förbättras. 

Projektet påverkar inte någon registrerad forn- eller kulturlämning. Om hänsyn 
tas vid lokalisering av gång- och cykelvägen och inget intrång sker i odlings-
landskapet på den södra sidan, bedöms effekterna bli små negativa avseende 
kulturmiljö. 

Planerade åtgärder i projektet innebär att infrastrukturkorridoren breddas i 
landskapet vilket påverkar upplevelsen av att färdas genom dalgången mellan 
fjällmassiven. De negativa effekterna för landskapsbilden kan mildras om gång- 
och cykelvägen anpassas till landskapets topografi och terräng, i de avsnitt den 
anläggs med skiljeremsa. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli måttlig om 
gång- och cykelvägen läggs på den södra sidan och läggs den på den norra sidan 
bedöms de bli små.  

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer innebära intrång i områden som 
klassats som naturvärdesobjekt och småbiotoper som omfattas av generella 
biotopskyddet. Genom att förlägga gång- och cykelvägen på den norra sidan, 
bedöms effekterna bli små avseende naturmiljön, annars måttliga.  

Riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas positivt av anläggandet av gång- 
och cykelvägen. Riksintresset för naturmiljö berörs inte av projektet. De skyd-
dade vattendrag som finns i området bedöms kunna hanteras så att ingen 
påverkan sker på miljökvalitetsnormer eller kvalitetsfaktorer. Påverkan på 
rennäringens riksintresse bedöms bli marginell. 
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8 Fortsatt arbete
8.1  Planläggning
Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur 
den fortsatta planeringen av projektet kommer drivas vidare av Trafikverket.

För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet 
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av länssty-
relsen. Dessutom ska Trafikverket samråda med en utökad samrådskrets i den 
efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå av övriga statliga myn-
digheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.

8.2  Viktiga frågeställningar
• Utred vidare hantering av arter som omfattas av artskyddsdispens. 

• Utred för vilka vattendrag det krävs anmälan om vattenverksamhet.  

• Hantering av de artrika vägkanterna under byggtiden för att gynna återeta-
blering. 

• Utformning och anläggning av bron måste ske på ett sådant sätt att påver-
kan på Tvärån minimeras, både i anläggnings- och i driftskede. 
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