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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

5.1 Sammanfattning
Denna MKB godkändes av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2001-07-03.

De mest centrala miljöfrågorna i projektet är konsekvenserna för berörda
riksintressen, kulturmiljön och landskapsbilden samt konsekvenserna i
form av buller och visuellt intrång för de bostadshus som ligger nära de
olika vägalternativen.

VÄSENTLIGA MILJÖASPEKTER

Arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har fokuserats på
följande miljöaspekter, som i samråd mellan Vägverket, Malungs kom-
mun, länsstyrelsen och konsulten J&W bedömts som de mest väsentliga:

• Görälven-Västerdalälven (N14), riksintresse naturvård enl MB 3:6
• Västerdalälven med Görälven (F9), riksintresse friluftsliv enl MB 3:6
• Olsmyran (K63), riksintresse kulturmiljö enl MB 3:6
• Västerdalälven, riksintresse enl. MB 4:1 och 4:6
• Kulturlandskapet
• Boendemiljö: trafikbuller, barriäreffekter, trygghet
• Oforsvallabäcken, öring och ev flodpärlmussla
• Buvallabäcken, öring och ev flodpärlmussla
• Intrång jordbruksmark, sekundäreffekter
• Vattentäkter Ytternäs och Limedsforsen
• Masshantering: permanent uppläggning av fasta ämnen (överskotts-

massor)
• Ev. parallellvägar etc, markintrång, landskapsbild m m

Byggtiden:

• Buller, barriäreffekter
• Masshantering: uppläggning för viss tid av fasta ämnen

(överskottsmassor)

SKILLNADER MELLAN ALTERNATIVEN

I tabeller på nästa uppslag sammanfattas de viktigaste miljö-
konsekvenserna för varje alternativ. Nedan redovisas väsentliga skillnader
mellan alternativen.

Alla alternativ som går i dalgången (Förbättring, Ombyggnad, Väst 1,
Väst 2 och Väst 3) får negativa konsekvenser för natur- och kulturmiljö-
värdena samt landskapsbilden. Inom riksintresseområdet Görälven-
Västerdalälven (naturmiljö) görs intrång i några värdefulla ängar.
Riksintresseområdet Olsmyran (kulturmiljö) korsas, med markintrång
och påverkan på de strukturella värdena som följd. Framförallt får projek-
tet konsekvenser för kulturlandskapet som helhet. Alternativen Förbätt- Översikt väsentliga miljöaspekter.

5. Miljökonsekvensbeskrivning
ring och Ombyggnad innebär att nuvarande väg breddas
samt att parallellvägar, GC-vägar och bullerskydd byggs
samt byggnader flyttas och rivs. Alternativen Väst 1, Väst 2
och Väst 3 medför en ny vägsträckning, som delar upp
landskapet. Parallellvägar, GC-vägar och bullerskydd byggs,
dock i mindre omfattning än med Alternativen Förbättring
och Ombyggnad.

Alternativen Väst 1, Väst 2 och Väst 3 ligger inom Väster-
dalälven med Görälven, riksintresseområde för friluftslivet,
och går här på den gamla banvallen, som används för
närrekreation. Även Alternativ Ombyggnad och Alternativ
Förbättring ligger inom riksintresseområde, men följer
befintlig väg och påverkar därmed riksintressets värden i
mindre grad. Alternativen Öst 1 och Öst 2 ligger utanför
riksintresseområdet, men medför negativa konsekvenser för
friluftslivet genom barriäreffekter i skogsområdet öster om
väg 297. Viltstängsel sätts upp på sträckan genom skogen.

Beträffande boendemiljön är alternativen Förbättring och
Ombyggnad sämre än övriga alternativ. Trafiken ligger kvar
på nuvarande väg, vilket medför bullerstörningar och
barriäreffekter för de boende längs vägen. Vägen breddas
och parallellvägar och GC-vägar byggs, vilket gör att bygg-
nader behöver rivas eller flyttas. Detta förändrar landskaps-
bilden och bymiljön. Störningarna under byggtiden blir
större än med övriga alternativ, dels för att fler bostadshus
ligger nära vägen, dels för att trafiken på vägen måste
upprätthållas samtidigt som den byggs om. Alternativ
Ombyggnad berör fler byggnader och medför högre buller-
nivåer än Alternativ Förbättring och är därför det sämsta
alternativet vad gäller boendemiljön. Med alternativen Väst
1, Väst 2 och Väst 3 blir färre bostadshus bullerstörda och
de negativa konsekvenserna för landskapsbilden i byarna
mindre än med Alternativ Ombyggnad och Alternativ
Förbättring men större än med Alternativ Öst 1 och Öst 2.

Alternativen Väst 1, Väst 2 och Väst 3 ger större intrång i
jordbruksmark än övriga alternativ.

Vattentäkterna vid Ytternäs och Limedsforsen berörs av Väst
1, Väst 2 och Väst 3, men risken för förorening vid olyckor
med farligt gods bedöms som liten p g a undergrundens
beskaffenhet samt möjligheterna att vidta skyddsåtgärder.

Sammantaget bedöms alternativen Öst 1 och Öst 2 vara att
föredra från miljösypunkt. De medför mindre intrång vad
gäller naturmiljö, kulturmiljö, jordbruk och landskapsbild,
eftersom vägen förläggs utanför Västerdalälvens dalgång,
samt större förbättring av boendemiljön (genom avlastning
av nuvarande väg 297) än övriga alternativ.
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TKEPSA hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

öjlimrutaN monikramneppöignårtnI
-nevläladretsäVtessertniskir
demragnäialb,nevläröG
avitagenåmS.arolfllufedräv

.resnevkesnok

monikramneppöignårtnI
-nevläladretsäVtessertniskir
demragnäialb,nevläröG
-netevoegeD.arolfllufedräv
ilbtlakolnakanedrävagilpaks

agilttåM.avelpputtaeraråvs
.resnevkesnokavitagen

röfresnevkesnokvapytammaS
,1tsäVtlAröfmostessertniskir

.gnårtnikramerrötskcodreg
.resnevkesnokavitagenagilttåM

röfresnevkesnokvapytammaS
,1tsäVtlAröfmostessertniskir

.gnårtnikramerrötskcodreg
.resnevkesnokavitagenagilttåM

tessertniskiraränrellemoniråG
ertåpnevläröG-nevläladretsäV

röfnatu,rokcärtseratrok
mosppusatmosnedårmo

stessertniskiriallufedrävtliksräs
avitagenåmS.gninvirksebedräv

.resnevkesnok

-skirröfresnevkesnokagnI
-nevläladretsäVtessertni

kårpsnaisatkraM.nevläröG
sakrevåpnaknesnalabnettavhco

hcotedårmosgokspmusi
agilttåm-åmS.potoiblekcyn

.resnevkesnokavitagen

öjlimrutluK tmasgäv.febvagnindderB
-nalp,ragäv-CG,ragävllellarap
ddyksrelluboregassapadliks
itepaksdnalrutlukrakrevåp

narymslOtessertniskirI.neladvlä
vaneslevelppusarmäsröf
demdnabmassnesleggybeb
.kramsgokshcokramsgnildo
.resnevkesnokavitagenarotS

narymslOtessertniskirrasroK
rarmäsröf,llavnabgiltnifebsgnäl

snesleggybebvaneslevelppu
hcokramsgnildodemdnabmas
-CG,ragävllellaraP.kramsgoks
hcoregassapadliksnalp,ragäv
neslevelppuraråvsröfddyksrellub
arotS.airotsihstepaksdnalvläva

.resnevkesnokavitagen

röfresnevkesnokavitagenarotS
pytammasvatepaksdnalrutluk
togånkcod,1tsäVdemmos

errötsåpedneorebermäs
.neladvlämonidanggybynakcärts

.resnevkesnokavitagenarotS

röfresnevkesnokavitagenarotS
pytammasvatepaksdnalrutluk
togånkcod,1tsäVdemmos

ergnälåpedneorebermäs
.neladvlämonidanggybynakcärts

.resnevkesnokavitagenarotS

narymslOtessertniskirrasroK
agiltsävednäakcärtsergnälåp
rädnozneinem,nevitanretla
.snnifnedrävedakeptuagni

.resnevkesnokavitagenagilttåM

narymslOtessertniskirrasroK
agiltsävednäakcärtsergnälåp

rädnozneinem,nevitanretla
.snnifnedrävedakeptuagni

anppötedetniröreB
agilttåM.tepaksdnalsgnildo

.resnevkesnokavitagen

vilstfulirfhconoitaerkeR demnevläladretsäVtessertniskiR
ttamonegsakrevåpnevläröG
åmS.sardnäröfnedlibspaksdnal

.resnevkesnokavitagen

demnevläladretsäVtessertniskiR
ttamonegsakrevåpnevläröG

.sardnäröfnedlibspaksdnal
-ränröfsdnävnamos,nellavnaB
neåpkårpsnaisat,noitaerker
agilttåM.mk3acvaakcärts

.resnevkesnokavitagen

demnevläladretsäVtessertniskiR
ttamonegsakrevåpnevläröG

.sardnäröfnedlibspaksdnal
röfsdnävnamos,nellavnaB

neåpkårpsnaisat,noitaerkerrän
agilttåM.mk4acvaakcärts

.resnevkesnokavitagen

demnevläladretsäVtessertniskiR
ttamonegsakrevåpnevläröG

.sardnäröfnedlibspaksdnal
röfsdnävnamos,nellavnaB

neåpkårpsnaisat,noitaerkerrän
agilttåM.mk5acvaakcärts

.resnevkesnokavitagen

-tniskirröfresnevkesnokagnI
-röGdemnevläladretsäVtesser
inybgutsnårfm004-002.nevlä

röfretkefferäirraB.sänrettY
moÖtedårmosgoksitevilstfulirf
röfregassapadliksnalP.792gäv
ttaagiljömsmödebnemetsysråps

avitagenagilttåM.androna
.resnevkesnok

-tniskirröfresnevkesnokagnI
-röGdemnevläladretsäVtesser
nybgutsnårfmk1-m006.nevlä

röfretkefferäirraB.sänrettYi
moÖtedårmosgoksitevilstfulirf
röfregassapadliksnalP.792gäv
ttaagiljömsmödebnemetsysråps

avitagenagilttåM.androna
.resnevkesnok

dlibspaksdnaL ednaggyb,792gävvagnindderB
ragäv-CGhcoragävllellarapva
-ggybvagninvirrellettylftmas
inedlibspaksdnalrardnäröfredan

danggybmOtlA.tgitfarkanrayb
rörebhcogäveraderbräbenni
gnirttäbröFtlAnäredanggybrelf
gnindnävnakramdardnäröfksiR
-neppöstepaksdnalraksnimmos
.resnevkesnokavitagenarotS.teh

.febhcollavnab.febrejlöF
.eraderbtgiltnesävrilbnem,ragäv

nallemneräirraballeusivneD
.skrätsröfnevlähconesleggybeb
.febåp1tsäVtlArågsänrettYI
iöjlimränsedneobeD.gävlakol

naktekliv,sardnäröfsänrettY
agilttåM.tvitagensavelppu

.resnevkesnokavitagen

mosresnevkesnokvapytammaS
ermästogånkcod,1tsäVdem
idanggybynakcärtsergnälagp

åpråG.tepaksdnalsgnildo
sänrettYibröfneknabsgävnräj
räharderöfttademrädrähco
edrellägdav1tsäVröfmarf
agilttåM.öjlimränsedneob

.resnevkesnokavitagen

motusseD.2tsäVtlAmoS
iöjlimränsedneobedsardnäröf

,sardnäröfuBvaneledardös
.tvitagensavelppunaktekliv
.resnevkesnokavitagenagilttåM

,kramsgoksinelederrötsllitråG
.llåhergnälnårfgilnysetnirilb

itehdrötsovaneslevelppU
radliB.tvitagensakrevåpnegoks

anppötediräirrablleusivne
.sänrÄartsÖdivtepaksdnal
kcod,ppergnignärretarotssivtiB
åmS.llåhergnälnårfagilnysje

.resnevkesnokavitagen

,kramsgoksinelederrötsllitråG
.llåhergnälnårfgilnysetnirilb

itehdrötsovaneslevelppU
sivtiB.tvitagensakrevåpnegoks

jekcod,ppergnignärretarots
åmS.llåhergnälnårfagilnys

.resnevkesnokavitagen

relluB -röFtlAdemsuhsdatsob36
tlAdem78.psergnirttäb

-rellubåfsmödebdanggybmO
ABd55tedrävtkirrevöreåvin

åvintnelavivke . gnirttäbröfnetilnE
röftevitanretlallondemtröfmäj

netilne,gnirttäbröFtlA
.danggybmOtlAröfgnirmäsröf

-rellubåfsmödebsuhsdatsob25
ABd55tedrävtkirrevöreåvin
avitisopåmS.åvintnelavivke

.resnevkesnok

-rellubåfsmödebsuhsdatsob83
ABd55tedrävtkirrevöreåvin
avitisopagilttåM.åvintnelavivke

.resnevkesnok

-rellubåfsmödebsuhsdatsob44
ABd55tedrävtkirrevöreåvin

åvintnelavivke . avitisopagilttåM
.resnevkesnok

-rellubåfsmödebsuhsdatsob51
ABd55tedrävtkirrevöreåvin
avitisoparotS.åvintnelavivke

.resnevkesnok

-rellubåfsmödebsuhsdatsob4
ABd55tedrävtkirrevöreåvin
avitisoparotS.åvintnelavivke

.resnevkesnok

ragnineroröftfuL ednajliksvitanretlajE.kinketsgninererttäbagpppälstusagvaedaksnimröfdemvitanretlaagiltmaS

Sammanfattning miljökonsekvenser. I tabellerna på detta uppslag redovisas de viktigaste konsekvenserna, med inriktning på vad som skiljer alternativen åt. Tabellerna ger däremot ingen fullständig redovisning av alternativens samtliga konsekvenser.
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TKEPSA hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

renoitarbiV ragninrötssnoitarbiV smödeb
danlliksnegnI.ammokeröfannuk

.tevitanretlalloNtom

reggilmossuhsdatsobtelatnA
erdnimtgiltnesävränegävarän

demnä N åmS.tevitanretlallo
.resnevkesnokavitisop

reggilmossuhsdatsobtelatnA
erdnimtgiltnesävränegävarän

åmS.tevitanretlalloNdemnä
.resnevkesnokavitisop

reggilmossuhsdatsobtelatnA
erdnimtgiltnesävränegävarän

åmS.tevitanretlalloNdemnä
.resnevkesnokavitisop

-snoitarbivröfksirnegnI
avitisopagilttåM.ragninröts

.resnevkesnok

I -snoitarbivröfksirnegn
avitisopagilttåM.ragninröts

.resnevkesnok

retkefferäirraB ragävllaraphcogäv-CGtarapeS
,nakcärtsvaraledarotsåpsggyb

gävrevötevohebegassapnem
.trotsrä792 adliksnalp4-3

.sardrofresmödebregassap
.resnevkesnokavitisopagilttåM

raledarotsllitnak792gäv.vuN
sggybuBI.kifart-CGröfsajttyn
.gäv-CGtarapesakcärtseratrok

smödebegassapdliksnalpnE
avitisopagilttåM.sardrofre

.resnevkesnok

.1tsäVtlAmoS .1tsäVtlAmoS åpsatsalva792gäv.vuN
hcouB-ödnaTartsÖnakcärts
-CGröfsajttyndemrädnak
röfegassapdliksnalp1.kifart
.sardrofresmödebtevilstfulirf
.resnevkesnokavitisoparotS

.1tsÖtlAmoS

resruserrutaN ragävllellarap,sadderbnegäV
tekliv,sggybragäv-CGhco

.kramskurbdrojignårtniröfdem
.åtsppunakretkefferädnukeS
röfedårmosddykserttyraregnaT
ssiV.nesrofsdemiLinetkätnettav

åmS.ragnineroröfröfksir
.resnevkesnokavitagen

-skurbdrojinelederrötsllitråG
.febhcollavnab.febrejlöF.kram

tgiltnesävrilbnem,ragäv
-sddykserttyraregnaT.eraderb

anretkätnettavröftedårmo
iR s hco)sänrettYdiv(artäs

röfneksiR.nesrofsdemiL
.netilmossmödebgnineroröf
.resnevkesnokavitagenagilttåM

mosresnevkesnokvapytammaS
ermästogånkcod,1tsäVtlAröf

akcärtsergnälåpedneoreb
.tepaksdnalsgnildoidanggybyn
röfedårmosddykserniraregnaT
erttyhcoartässiRinetkätnettav
inetkätnettavröfedårmosddyks
-sgnineroröferrötS.nesrofsdemiL

ksir ernistfe,1tsäVtlAdemnä
.artässiRisrörebtedårmosddyks
.resnevkesnokavitagenagilttåM

mosresnevkesnokvapytammaS
ermästogånkcod,1tsäVtlAröf

akcärtsergnälåpedneoreb
.tepaksdnalsgnildoidanggybyn
röfedårmosddykserniraregnaT
erttyhcoartässiRinetkätnettav
inetkätnettavröfedårmosddyks

.nesrofsdemiL errötS -sgnineroröf
ksir ernistfe,1tsäVtlAdemnä

.artässiRisrörebtedårmosddyks
.resnevkesnokavitagenagilttåM

åpkårpsnaikramsgoksraT
.nakcärtsvanelederröts
röfråtsppuretkefferäirraB
råftegatnammaS.tekurbsgoks
röfresnevkesnokåmstetkejorp

nemosretfe,tekurbdroj
.sröreblaeranetilsivednallåhröf

anretkätnettavvanegniröreB
,esleggybebnårftgnålreggilhco
.sannifnakrannurbadliksneräd

.resnevkesnokavitagenåmS

åpkårpsnaikramsgoksraT
.nakcärtsvanelederröts
röfråtsppuretkefferäirraB
vanegniröreB.tekurbsgoks
tgnålreggilhcoanretkätnettav
adliksneräd,esleggybebnårf
avitagenåmS.sannifnakrannurb

.resnevkesnok

gniretnahssaM rellägdavsnalabssampicnirpI
vagniressarretröfrossam

röfsvöhebgatodiS.nepporkgäv
rossaM.rossamsdanggybrevö

röfsadnävnanakjemos
.sarenopedlåmadnäsdanggybgäv

.resnevkesnokavitagenåmS

rellägdavsnalabssampicnirpI
vagniressarretröfrossam

röfsvöhebgatodiS.nepporkgäv
rossaM.rossamsdanggybrevö

röfsadnävnanakjemos
.sarenopedlåmadnäsdanggybgäv

.resnevkesnokavitagenåmS

rellägdavsnalabssampicnirpI
vagniressarrretröfrossam

röfsvöhebgatodiS.nepporkgäv
rossaM.rossamsdanggybrevö

röfsadnävnanakjemos
.sarenopedlåmadnäsdanggybgäv

.resnevkesnokavitagenåmS

rossam.rtebsnalabssampicnirpI
.nepporkgävvagniressarretröf

-revöröfsvöhebgatodiS
jemosrossaM.rossamsdanggyb

-gävröfsadnävnanak
åmS.sarenopedlåmdnäsdanggyb

.resnevkesnokavitagen

gniressarretröfrossamttoksrevÖ
svöhebgatodiSnepporkgävva
asseD.rossamsdanggybrevöröf

nakjemosrossamtmas
-sdanggybgävröfsadnävna

avitagenåmS.sarenopedlåmdnä
resnevkesnok

gniressarretröfrossamttoksrevÖ
svöhebgatodiS.nepporkgävva
asseD.rossamsdanggybrevöröf

naketnimosrossamtmas
-sdanggybgävröfsadnävna

åmS.sarenopedrevöheb,låmdnä
.resnevkesnokavitagen

sdogtgilraF monegravkreggil792gäV
neksiR.suhsdatsobarän,anrayb
räsdogtgilrafdemrokcyloröf
mosammasnedräfegnudemräd

.tevitanretlalloNdem

ergnälledrotsllitsggälröfnegäV
-rekäskifarthcoredätsobnårf
.rtebgnirttäbröfne-raköneteh
.sdogtgilrafdemrokcyloröfksir
hcosänrettYdivanretkätnettaV
.resruserrutaNes,nesrofsdemiL
.gnirttäbröfnetilnetegatnammaS

ergnälledrotsllitsggälröfnegäV
-rekäskifarthcoredätsobnårf
.rtebgnirttäbröfne-raköneteh
.sdogtgilrafdemrokcyloröfksir
hcosänrettYdivanretkätnettaV
.resruserrutaNes,nesrofsdemiL
.gnirttäbröfnetilnetegatnammaS

.2tsäVtlAmoS tgildytebåpsggälröfnegäV
hcoredätsobnårfdnåtsvaergnäl
jeröreB.rakönetehrekäskifart
hcosänrettYdivanretkätnettav
netegatnammaS.nesrofsdemiL

.gnirttäbröfgilttåm

.1tsÖtlAmoS

rednunakrevåpöjliM
neditggyb

-snoitarbivhco-rellubreM
.vitanretlaagirvönäragninröts

arängninkcärtsturotsiråG
avitagenarotS.suhsdatsob

.resnevkesnok

arännakcärtsvaraledåpråG
albröfdemhcoesleggybeb
ragninrötssnoitarbivhco-rellub

agilttåM.neditggybrednu
.resnevkesnokavitagen

.1tsäVtlAmoS .1tsäVtlAmoS näredätsobnårfergnälreggiL
röfdemhcovitanretlaagirvö
rednuragninrötserdnimdemräd

avitagenåmS.neditggyb
.resnevkesnok

.2tsÖtlAmoS

vaeslellyfppU
hcolåmstetilavköjlim

sneklaböjlim
relgersnysnäh

allenoitan21edva7rakrevtoM
atnavelerrämoslåmstetilavköjlim

ttallitrardiB.tetkejorpröf
.nelåmvatteallyfppu

allenoitan21edva8rakrevtoM
atnavelerrämoslåmstetilavköjlim

ttallitrardiB.tetkejorpröf
.nelåmvatteallyfppu

allenoitan21edva8rakrevtoM
atnavelerrämoslåmstetilavköjlim

ttallitrardiB.tetkejorpröf
.nelåmvatteallyfppu

allenoitan21edva8rakrevtoM
atnavelerrämoslåmstetilavköjlim

ttallitrardiB.tetkejorpröf
.nelåmvatteallyfppu

allenoitan21edva7rakrevtoM
atnavelerrämoslåmstetilavköjlim

ttallitrardiB.tetkejorpröf
.nelåmvatteallyfppu

allenoitan21edva7rakrevtoM
atnavelerrämoslåmstetilavköjlim

ttallitrardiB.tetkejorpröf
.nelåmvatteallyfppu
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SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva
de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet kan med-
föra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och
kulturmiljö. Den beskriver konsekvenserna för hushållning med mark,
vatten och den övriga fysiska miljön, samt hushållning med material,
råvaror och energi - samt möjliggör en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljö.

En MKB i vägutredning inriktar sig på att beskriva de mest väsentliga
miljökonsekvenserna av projektet, som underlag för val av vägalternativ.
Dessutom ges förslag till åtgärder för att lindra eller avhjälpa negativa
miljökonsekvenser. Dock hålls en vägutredning på en relativt översiktlig
nivå. Detaljutformningen av vägen och vägområdet samt detaljerade
åtgärdsförslag tas fram i senare skeden av projektet för det vägalternativ
som väljs.

METODIK

Miljökonsekvensbeskrivningen består av följande avsnitt:

5.3 Naturmiljö
5.4 Kulturmiljö
5.5 Rekreation och friluftsliv
5.6 Landskapsbild
5.7 Buller
5.8 Luftföroreningar
5.9 Vibrationer
5.10 Barriäreffekter
5.11 Naturresurser
5.12 Masshantering
5.13 Farligt gods
5.14 Miljöpåverkan under byggtiden
5.15 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål och miljöbalkens hänsynsregler

Samtliga avsnitt utom 5.14 tar upp de bestående konsekvenser som
bedöms uppstå till följd av vägprojektet. Konsekvenser som uppstår och
varar under byggtiden tas upp översiktligt i avsnittet 5.14.

Bedömning/värdering av en åtgärds konsekvens vad gäller avsnitten
Naturmiljö, Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv samt Landskapsbild
görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och av
ingreppets eller störningens omfattning. Konsekvensen beskrivs som
mycket liten/ingen, liten, måttlig eller stor och kan vara negativ eller
positiv.

Bedömningarna är inte relaterade till någon nationellt vedertagen skala
eller liknande. Bedömningen ‘Stor negativ konsekvens’ används t ex trots
att påverkan skulle kunna vara större, både om man ser till de faktiska
ingreppen i berörda objekt och till de berörda objektens värde i förhål-
lande till andra jämförbara objekt inom regionen eller landet.

Vägalternativen jämförs med ett Nollalternativ, som innebär befintlig
situation planeringsåret 2010 med befintligt vägnät utan andra åtgärder
än drift och underhåll.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Underlag för arbetet samt de samråd som skett inom ramen för denna
MKB redovisas i kapitel 7. Samråd respektive 9. Källor.

GODKÄNNANDE AV MKB

Enligt väglagen 14 b § ska miljökonsekvensbeskrivningen godkännas av
länsstyrelsen innan den tas in i vägutredningen. Ett godkännande inne-
bär att länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett
tillräckligt underlag för en samlad bedömning av den planerade anlägg-
ningens inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser.
Godkännandet innebär endast att beskrivningens kvalitet godkänns och
innefattar inget ställningstagande till om miljökonsekvenserna kan godtas
eller till om ett projekt bör genomföras.

BEGRÄNSNINGAR

Skogsvårdsstyrelsen har påpekat att deras inventeringar av sumpskogar för
det aktuella området är utförda utifrån flygfoton, ej fältbesök, och att
detta medför en osäkerhet. Skogsvårdsstyrelsen har även påpekat att deras
inventeringar av nyckelbiotoper är översiktligt utförda och att ytterligare
nyckelbiotoper därmed kan finnas inom området.

Kulturlandskapet i älvdalen.

5.2 Utgångspunkter för MKB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Översikt Naturmiljö.

5.3 Naturmiljö

FÖRUTSÄTTNINGAR

På kartan här intill redovisas värdefulla naturmiljöer enligt länsstyrelsens
inventeringar m fl källor. En allmän beskrivning av landskapet ges i
avsnitt 2.1 Utredningsområdets huvudkaraktär. Numreringen av
objekten hänvisar till kartan till höger.

Riksintresse

Riksintressena Görälven-Västerdalälven (1) samt Västerdalälvens vatten-
område (2), se beskrivning i avsnitt 2.8 Riksintressen, sid 14.

Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet.

Odlingslandskapet längs Västerdalälven (3) mellan Baggbäcken och
Tandö utgörs av ett älvlandskap med långsträckta bymiljöer med tillhö-
rande hemfäbodar och långfäbodar. I värdebeskrivningen nämns även
stenåldersfynd och en medeltida färdväg samt ängar. Området nämns
även i Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet.

Länsstyrelsens naturvårdsprogram

Västerdalälven, samma område som är av riksintresse för naturvården, tas
även upp i länsstyrelsens naturvårdsprogram. I naturvårdsprogrammet
anges samma värden som i riksintressebeskrivningen, se avsnitt 2.8 Riks-
intressen, samt dessutom den tilltalande landskapsbilden på sträckan
Lima-Ärnäs samt i trakten av Heden (d v s delar av utredningsområdet).

Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering

I  Östra Tandö (4) finns en liten ängsrest vars naturmiljövärde består i
förekomst av slåttergubbe, vilken finns i rika bestånd i den lilla öppna
norrkanten. För övrigt kan förekomst av smörbollar i den mer högvuxna
södra kanten noteras. Då denna växt kraftigt gått tillbaka i hela landet, är
det av största vikt att alla dess kända lokaler sköts om, enligt invente-
ringen.

Tomtan (5) i östra Lillmon är en välhävdad, välutvecklad, mycket repre-
sentativ och vackert belägen slåtteräng som är av högsta värde enligt
inventeringen. Ängens karaktärsväxt är slåttergubben, som finns i rikliga
bestånd.

Ängarna i Östra Tandö och Tomtan hyser landets nordligaste populatio-
ner av slåttergubbe, enligt ängs- och hagmarksinventeringen

Länsstyrelsens våtmarksinventering

Myrar kring Bolberget (6). På diabasplatån sydöst om Lima finns ett
stort antal småmyrar som i inventeringen ges en gemensam översiktlig
beskrivning. Myrarna består nästan helt av fastmattekärr, delvis av soligen
natur. Flera av myrarna har dikats. Klass IV = objekt utan särskilda
naturvärden.

Skogsvårdsstyrelsens inventeringar

Skogsvårdsstyrelsens inventeringar av värdefulla naturmiljöer omfattar
nyckelbiotoper, sumpskogar samt områden med övriga naturvärden.
Följande områden inom utredningsområdet berörs av vägalternativen
(områdena listas från söder mot norr).

Torsbäcken (7), två sumpskogsområden öster om Östra Tandö respektive
öster om Östra Ofors. Utgörs av talldominerad fuktskog.

Nya Vägen (8), en nyckelbiotop öster om Rissätra, utgörs av lövrik
barrnaturskog med värdefull kryptogamflora. Gammal sälg nämns även i
värdebeskrivningen.

Röbäcken (9), en nyckelbiotop nordost om Rissätra, utgörs av lövrik
barrnaturskog med hög och jämn luftfuktighet och gamla träd. I området
förekommer sparsamt den rödlistade violettgrå tagellaven(hotkategori NT
=missgynnad).

Buvallen (10), en sumpskog vid Ytternäs, utgörs av kärrskog/lövskog vid
en bäck. Området har slåtterhävdats.

Bu undantag (11), ett område med övriga naturvärden nordost om
Ytternäs. Området utgörs av igenväxta lindor med tätväxt blandskog med
stort lövinslag och rikt fågelliv.

Västra Fölmyran (12), en sumpskog som utgörs av fuktskog/barrskog.
Området har slåtterhävdats.

Ö Ärnäs S vägen (13), en sumpskog öster om Limedsforsen som utgörs
av fuktskog/barrskog. Området har slåtterhävdats.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Övrigt

Buvallabäcken (14) och Oforsvallabäcken (15) hyser bestånd av öring. I
det tidigare arbetet med arbetsplan för nuvarande Alternativ Väst 1 redo-
visades även att bestånd av flodpärlmussla skulle finnas i båda bäckarna.
Vid inventering i samband med vattendomsansökan i oktober 1995
påträffades dock inga flodpärlmusslor i de delar av vattendragen som
ligger inom utredningsområdet. Om bestånd skulle finnas uppströms
kan sekundäreffekter uppstå om öringbestånden påverkas. Flodpärl-
musslan lever i larvstadiet som parasit på gälbladen av öring eller lax,
framförallt på ung öring.

Alléer (16) omfattas av biotopskydd enligt miljöbalkens 7 kap 11 § samt
förordningen om områdesskydd, 1998:1252. På flera ställen inom
utredningområdet finns björkallér.

(Övriga typer av biotoper som omfattas av områdesskydd, t ex stenmurar
och odlingsrösen i odlingsmark har ej inventerats i arbetet med denna
vägutredning.)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Nollalternativet innebär inga intrång i naturmiljön.

Utredningsalternativen

Konsekvenserna för områden med utpekade naturvärden redovisas i
tabeller nedan och på följande sidor. Beträffande naturområden i övrigt
som berörs av projektet är det en väsentlig skillnad mellan alternativen
avseende barriäreffekter för djur. Alternativen Öst 1 och Öst 2 innebär
att viltstängsel sätts upp längs hela sträckan i skogen.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Om alternativ Väst 1, Väst 2 eller Väst 3 väljs behöver passagen vid de
värdefulla ängsmarkerna i Östra Tandö och Tomtan detaljstuderas för att
minimera intrånget. Möjliga åtgärder är t ex att bygga stödmur i stället
för att ta upp en höjdskillnad och minska markintråget.

Passagerna av Buvallabäcken och Oforsvallabäcken är att betrakta som
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken 11 kap 9 §.  För att
undvika påverkan på öringbestånden (som indirekt kan påverka även
eventuella bestånd av flodpärlmussla) bör, oavsett val av alternativ,  åtgär-
der vidtas vid korsandet av bäckarna. Där bäckarna läggs om eller
kulverteras eller botten berörs på annat sätt ska den nya fåran/trumman
efterlikna nuläget vad gäller nivåer, lutning och bottenmaterial, så att
fiskens vandringsmöjligheter bibehålls. Det handlar både om trummans
placering vid byggtillfället och om att förebygga erosionsskador under
driftskedet. Om Alternativ Ombyggnad eller Alternativ Förbättring väljs,
där trummor läggs om, ska eventuella befintliga felaktigheter rättas till.
Åtgärdsbehovet föreslås utredas vidare i arbetsplaneskedet. Se även 5.14
Miljöpåverkan under byggtiden.

Dagvattenhanteringen och behovet av åtgärder, t ex fördröjningsmagasin,
föreslås utredas vidare i arbetsplaneskedet.

Om något av alternativen Öst 1 eller Öst 2 väljs behöver möjligheterna
studeras att utforma den planskilda passage som ingår så att den fungerar
som viltpassage.

Miljökonsekvenser Naturmiljö, tabell 1                               Mycket små eller inga negativa konsekvenser                        Små negativa konsekvenser                          Måttliga negativa konsekvenser                     Stora negativa konsekvenser

rN tkejbO hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

1 nevläladretsäV-nevläröG
essertniskir,)41N(

.6:3BMlnedråvrutan

margorpsdråvrutantsL

ammas,tessertniskirmonitleH
åmS.792gäv.febmosegäl
röfresnevkesnokavitagen

vamrofi,nedrävstessertniskir
kramneppöignårtnikram

alb,negävvagnindderbmoneg
.arolfllufedrävdemragnäi
isnmänmos,nedlibspaksdnaL

igninvirksebedräv
sakrevåp,temmargorpsdråvrutan

ttinsvaneväes,tvitagen
.dlibspaksdnaL

egälttyn,tessertniskirmonitleH
rejlöF.792gäv.febmoretsäv
agiltnifebhconeknabsgävnräj

nedrekrätsröftekliv,ragäv
räirrabaksisyfhcoalleusiv -
rahnem,assedvanetkeffe
ireräirrabaynttaneledröf
agilttåM.skivdnutepaksdnal

röfresnevkesnokavitagen
vamrofi,nedrävstessertniskir
ialb,kramneppöignårtnikram

eD.arolfllufedrävdemragnä
nakanedrävagilpaksnetevoeg
,avelpputtaeraråvsilbtlakol
mosnedårmoagnisrörebkcod

itliksrässnmän -essertniskir
-sgnildO.negninvirkseb
isnmänmos,tepaksdnal
sdråvrutanigninvirksebedräv -

.ppusaled,temmargorp

.sänrettYi1tsäVnårfrekivvA
monegegälttyniråG

mk5,1acneåptessertniskir
.1tsäVnäakcärtsergnäl
resnevkesnokvapytammaS
agilttåM.1tsäVtlAröfmos
röfresnevkesnokavitagen

togånkcod,nedrävstessertniskir
.1tsäVtlAnäermäs

.sänrettYi1tsäVnårfrekivvA
monegegälttyniråG

mk2acneåptessertniskir
.1tsäVnäakcärtsergnäl
resnevkesnokvapytammaS
agilttåM.1tsäVtlAröfmos
röfresnevkesnokavitagen

togånkcod,nedrävstessertniskir
.1tsäVtlAnäermäs

anrokcärtsåptessertniskirmonI
,srofOartsÖ-ödnaTartsÖ
netnakI.sänrÄartsÖ-uBtmas

nakcärtsåptessertniskirva
nelederrötsllitråG.uB-sänrettY

avitagenåmS.kramsgoksi
stessertniskirröfresnevkesnok
,gnårtnikramvamrofinedräv
takeptuvareöjlimijekcod

.negninvirksebedrävtgilneedräv

divtessertniskirraregnaT
i792gäv.febåpgnintulsna
.kramsgoksiråG.ödnaTartsÖ

röfresnevkesnokagnI
.nedrävstessertniskir

2 snevläladretsäV
,edårmonettav

1:4BM.lneessertniskir
6:4hco

allavuBhcoallavsrofOanedölfiB
demmosegälammasisasrok

.792gävednaravun
smödebnedrävstessertniskiR

.sakrevåpetni

allavuBhcoallavsrofOanedölfiB
aränråG.egälttynisasrok
hconomlliLÖdivnednartsvlä
stessertniskiR.artässiRmorron
.sakrevåpetnismödebnedräv

.1tsäVtlAmoS .1tsäVtlAmoS allavuBhcoallavsrofOanedölfiB
stessertniskiR.egältttynisasrok

.sakrevåpetnismödebnedräv

allavuBhcoallavsrofOanedölfiB
stessertniskiR.egältttynisasrok

.sakrevåpetnismödebnedräv
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Miljökonsekvenser Naturmiljö, tabell 2.                               Mycket små eller inga negativa konsekvenser                          Små negativa konsekvenser                       Måttliga negativa konsekvenser                        Stora negativa konsekvenser

rN tkejbO hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

3 sgnältepaksdnalsgnildO
tsL(nevläladretsäV
röfmargorpednaraveb

)tepaksdnalsgnildo

egälammas,tedårmomonitleH
agilttåM.792gäv.febmos
röfresnevkesnokavitagen
i,nedrävstepaksdnalsgnildo

tmasgnårtnikramvamrof
monegnakrevåpsdlibspaksdnal
.ddyksrellubhcognindderbgäv

spaksdnalröfresnevkesnoK -
ttinsvaneväes,nedlib

.dlibspaksdnaL

egälttyn,tedårmomonitleH
rejlöF.792gäv.febmoretsäv
,ragäv.febhconeknabsgävnräj
hcoalleusivnedrekrätsröftekliv
,assedvanetkefferäirrabaksisyf

aynttaneledröfrahnem
.skivdnutepaksdnalireräirrab
resnevkesnokavitagenagilttåM
i,nedrävstepaksdnalsgnildoröf
-dnaltmasgnårtnikramvamrof
-gävmonegnakrevåpsdlibspaks
ssiV.ddyksrellubhcognindderb

mos,retkefferädnukesröfksir
.kramskurbdrojvagninggälnegi

.sänrettYi1tsäVnårfrekivvA
åptepaksdnalsgnildomonegråG
ergnälmk5,1acvaakcärtsne
sgnälmk1varäd,tsäVtlanä
-esnokvapytammaS.nellavnab

.1tsäVtlAröfmosresnevk
resnevkesnokavitagenagilttåM
,nedrävstepaksdnalsgnildoröf

.1tsäVtlAnäermäskcod

.sänrettYi1tsäVnårfrekivvA
åptepaksdnalsgnildomonegråG
näergnälmk2acvaakcärtsne

sgnälnelederrötsllit,tsäVtla
-esnokvapytammaS.nellavnab

.1tsäVtlAröfmosresnevk
resnevkesnokavitagenagilttåM
,nedrävstepaksdnalsgnildoröf

.1tsäVtlAnäermäskcod

anrokcärtsåptedårmomonI
,srofOartsÖ-ödnaTartsÖ

netnakI.sänrÄartsÖ-uBtmas
nakcärtsåptedårmova

errötsllitkcodråG.uB-sänrettY
edrögtekliv,kramsgoksineled

röfanresnevkesnokavitagen
nedrävstepaksdnalsgnildo

.åmstekcym

åpgnintulsnadivtedårmomonI
hcoödnaTartsÖi792gäv.feb
itlehråG.sänrÄartsÖartsÖ
resnevkesnokagnI.kramsgoks
.nedrävstepaksdnalsgnildoröf

4 tsL(ödnaTartsÖignÄ
hco-sgnä

)gniretnevniskramgah

vanetnakiråg792gäv.vuN
negävvagnindderB.nekramsgnä
remtogån,gnårtnikramräbenni
tlAdemnädanggybmOtlAdem

ränedanlliksnem,gnirttäbröF
.vkesnokavitagenåmS.netil

792gävednaravunnårfrekivvA
röfdemhconekramsgnädiv

gnårtnikramerrötstogåndemräd
åmS.danggybmOtlAnä
.resnevkesnokavitagen

.1tsäVtlAmoS .1tsäVtlAmoS - -

5 nomlliLartsÖ,natmoT
hco-sgnätsL(

)gniretnevniskramgah

vanetnakiråg792gäv.vuN
.ledarronsnekramsgnä

räbenninegävvagnindderB
tlAdemremtogån,gnårtnikram

tlAdemnädanggybmO
ränedanlliksnem,gnirttäbröF
.vkesnokavitagenåmS.netil

röfdemhconellavnabrejlöF
gnårtnikramerrötstogåndemräd

åmS.danggybmOtlAnä
.resnevkesnokavitagen

.1tsäVtlAmoS .1tsäVtlAmoS - -

6 tegrebloBgnirkraryM
tsL(

)gniretnevniskramtåv

- - - - - tkeridnI.nekramtåvraregnaT
ttamonegxet,nakrevåp
tedårmollitrammörtsnettav
åmS.åtsppunak,vasräks

.resnevkesnokavitagen

7 åvt(nekcäbsroT
gokspmus,nedårmoled

)SVSlne

- - - - tedakrevåpnegiljömnaK
tedårmosgokspmuseragildron

iegältgiltsöttemotkeridni
ttamonegxet,sjlävnerodirrok
åmS.sakrevåpnesnalabnettav

.resnevkesnokavitagen

sgokspmuseragildronteD -
.2tsÖtlAvasasroktedårmo

hcokårpsnaisatkraM
.sakrevåpnaknesnalabnettav
.resnevkesnokavitagenagilttåM

8 potoiblekcyn(negäVayN
)SVSlne

- - - - - naK.sasroknegokspmuS
sggälröfnegävmosakivdnu
åmS.nerodirrokituretsäv

.resnevkesnokavitagen
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Miljökonsekvenser Naturmiljö, tabell 3.                                    Mycket små eller inga negativa konsekvenser                          Små negativa konsekvenser                       Måttliga negativa konsekvenser                         Stora negativa konsekvenser

rN tkejbO hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

9 potoiblekcyn(nekcäböR
)SVSlne

- - - - sakrevåpnaknepotoiblekcyN
vagnirdnämonegxet,tkeridni
ittimegälttemo,nesnalabnettav

avitagenåmS.sjlävnerodirrok
.resnevkesnok

kraM.sasroknepotoiblekcyN
nesnalabnettavhcokårpsnaisat
avitagenagilttåM.sakrevåpnak

.resnevkesnok

01 lnegokspmus(nellavuB
)SVS

netnakiråg792gävednaravuN
agnI.negokspmusva

.resnevkesnok

satkraM.saregnatnegokspmuS
nesnalabnettavhcokårpsnai
avitagenåmS.sakrevåpnak

.resnevkesnok

- - - -

11 edårmo(gatnadnuuB
nedrävrutanagirvödem

)SVSlne

- - - - sakivdnunaK.sasroktedårmO
relleturetsävsggälnegävmo

ådnem,nerodirrokittim
inesleggybebarännedremmok
artsäVaränevitkepsersänrettY

åmS.nadenes,narymlöF
.resnevkesnokavitagen

-

21 narymlöFartsäV
)SVSlnegokspmus(

- - - - negokspmusarörebnaK
vagnirdnämonegxet,tkeridni
ittimegälttemo,nesnalabnettav

avitagenåmS.sjlävnerodirrok
.resnevkesnok

isatkraM.sasroknegokspsmuS
naknesnalabnettavhcokårpsna

avitagenagilttåM.sakrevåp
.resnevkesnok

31 negävSsänrÄÖ
)SVSlnegokspmus(

- - - - iegälmonegokspmusraregnaT
nak,sjlävnerodirrokvanettim
deM.nesnalabnettavakrevåp
smödebnerodirrokiegältgiltsö
åmS.sakrevåpjenegokspmus

.resnevkesnokavitagen

isatkraM.sasroknegokspsmuS
naknesnalabnettavhcokårpsna

avitagenagilttåM.sakrevåp
.resnevkesnok

41 gnirö:nekcäballavsrofO
alssumlräpdolfvehco

egälammasinekcäbrasroK
.feB.792gävednaravunmos
-rutaN.stybrellesgnälröfammurt
mosakrevåpjesmödebanedräv
.gniretkejorpttastrofisatnysnäh

retsävm08acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
isatnysnähmosakrevåpetni

.gniretkejorpttastrof

.1tsäVtlAmoS .1tsäVtlAmoS retsävm004acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
nysnähttattasturöfsakrevåpetni

.gniretkejorpttastrofisat

retsävm003acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
nysnähttattasturöfsakrevåpetni

.gniretkejorpttastrofisat

51 gnirö:nekcäballavuB
alssumlräpdolfvehco

egälammasinekcäbrasroK
.feB.792gävednaravunmos
-rutaN.stybrellesgnälröfammurt
mosakrevåpjesmödebanedräv
.gniretkejorpttastrofisatnysnäh

retsävm02acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
isatnysnähmosakrevåpetni

.gniretkejorpttastrof

retsävm002acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
nysnähttattasturöfsakrevåpetni

.gniretejorpttastrofisat

.2tsäVtlAmoS retsöm005acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
nysnähttattasturöfsakrevåpetni

.gniretejorpttastrofisat

retsömk2,1acnekcäbrasroK
yN.792gävednaravunmo
smödebanedrävrutaN.ammurt
nysnähttattasturöfsakrevåpetni

.gniretkejorpttastrofisat

61 )ddykssedårmo(reéllA - .srofOartsÖiéllakröjbrasroK
I.salläfrevöhebdärtargåN

gäv.febnenegävrejlöfsänrettY
.rågtunéllakröjB.éllakröjbdem
.resnevkesnokavitagenagilttåM

.srofOartsÖiéllakröjbrasroK
rejlöF.salläfrevöhebdärtargåN

.uBinellavnabdivéllakröjb
agilttåM.rågtunéllakröjB
.resnevkesnokavitagen

.srofOartsÖiéllakröjbrasroK
rejlöF.salläfrevöhebdärtargåN
.uBinellavnabdivéllakröjbne

agilttåM.rågtunéllakröjB
.resnevkesnokavitagen

.sänrÄartsÖiéllakröjbrasroK
avitagenåmS.rågtunéllavaleD

.resnevkesnok

-
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Nedan följer ett utdrag ur Dalarnas Museums kulturhistoriska utredning för
väg 297, sträckan Östra Tandö-Bu:

I odlingsmarken återfinns främst lämningar som anknyter till bebyggelse
och smide, d v s spår av gårdstomter och smedjor men också några
boplatser av stenålderstyp. Troligen är många av gårdstomterna och
slagglämningarna medeltida, det verkar rimligt då mycket av slaggen har
primärsmideskaraktär. Utifrån resultaten från utgrävningen av den
medeltida gårdstomten i Risätra finns det anledning att anta att spår av
förhistorisk bebyggelse kan finnas i anslutning till fler gårdstomter. Som
en mediator mellan inägomark och utägomark finns bäckarna med
kvarnlämningar.

I skogsmarken dominerar lämningar efter fångstgropar och järn-
framställningsplatser. De ligger främst inom riksintresseområdet
Olsmyran. Järnframställningsplatserna tillhör förmodligen två tids-
horisonter, en vikingatida-tidigmedeltida och en senmedeltida som
sträcker sig fram i 1700-talet. En del av fångstgroparna skall kopplas till
järnframställningen, d v s de är i själva verket kolningsgropar från samma
tid som de äldsta järnframställningsplatserna. Fångstgroparnas ålder kan
däremot spänna från stenålder fram i modern tid. Då de ligger så nära
bebyggelsen har det dock antagits vara från yngre järnålder eller medel-
tid.

Det historiska kulturlandskapet karaktäriserades av stora öppna åkerytor
på sedimentjorden närmast älven. De begränsades av bäckar och den
kan antas ha brukats under lång tid. Ängsmarken låg i huvudsak i det
lägre området innanför. Öster därom, i skogskanten låg bebyggelsen. Den
var inte koncentrerad i byklungor utan spridd längs kanten av dalgången,
i de sydligaste byarna förekom bebyggelse närmare älven. Öster om
bebyggelsen vidtog myr- och skogsmark.

Åkrar och ängar närmast älven låg i ett gärde gemensamt för en stor del
av dalgångens östra sida och det kan antas representera ett äldre
inägomarksområde medan de särhägnade och dikade åkertegarna i östra
delen troligen i  huvudsak representerar en sen uppodling under främst
1800-tal. Bebyggelsen kan utifrån de arkeologiska resultaten antas ha
legat närmare älven tidigare. Om inte hela, så kan delar av det stora
inägomarksområdet antas ha varit i bruk sedan yngre järnålder.

Idag karaktäriseras landskapet av många av strukturerna sedan mitten av
1800-talet är bevarade. En påtaglig förändring vid skiftet var att den
tidigare slingrande landsvägen i stort fick den dragning den haft fram till
idag. Odlingsmarken hålls till stora delar öppen än idag och bebyggelsen
ligger fortfarande i skogskanten. En viss förtätning har skett, men annars
är det främst i Bu och Ärnäs som strukturen förändrats genom tillkom-
sten av Limedsforsens stationssamhälle.

Översikt Kulturmiljö.

5.4 Kulturmiljö

FÖRUTSÄTTNINGAR

På kartan här intill redovisas värdefulla kulturmiljöer, fornlämningar och
kulturlämningar enligt den kulturmiljöstudie som utförts för väg-
utredningen m fl källor. En allmän beskrivning av landskapet ges i avsnitt
2.1 Utredningsområdets huvudkaraktär.

Riksintressen

Riksintressena Olsmyran och Lima kyrkby, se beskrivning under 2.8
Riksintressen, sid 14.

Västerdalälvens vattenområde är av riksintresse enligt MB 4:1 och 4:6, av
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom området. Bestäm-
melserna avser skydd mot påverkan av typen vattenkraftsutbyggnad och
området utgörs av själva vattenområdet med käll- och biflöden. Detta
riksintresse behandlas i kapitel Naturmiljö.

Arkeologisk utredning, kulturhistorisk utredning

Dalarnas Museum har 1997 utfört en arkeologisk utredning. Denna
omfattar arkivstudier, analys av äldre lantmäteriakter, specialinventering
och provgropsgrävning. En särskild kulturhistorisk utredning har utförts
2001 av Dalarnas Museum med syftet att utgöra underlag för denna
vägutredning, d v s ge en bild av hur de olika vägalternativen påverkar
kulturmiljön, speciellt riksintressena. Utredningen omfattar arkivstudier,
analys av äldre lantmäteriakter och översiktlig landskapsinventering.

Övrigt

Heden-Västra Lillmon-Risätra är ett lokalt kulturmiljöintresse, som tas
upp i Dalarnas Museums bebyggelseinventering och i Malung kommuns
översiktsplan. Området är Limabygdens största agrara miljö med ett
intressant odlingslandskap där bebyggelsen till stora delar har kvar en
äldre struktur.

I Skogsvårdsstyrelsens underlag över utredningsområdet ingår ett oavslu-
tat projekt, Skogens Historia. Här tas lämningar av kulturhistoriskt
intresse upp, varav följande berörs av vägalternativen:

En stenvalvsbro, fornlämning RAÄ 495.
Flera bunkrar från tiden för andra världskriget, vid älvstranden.
En hästgrav från tiden för andra världskriget.
En kolbotten (ej registrerad fornlämning).

Fornlämningar och kulturlämningar som berörs av projektet redovisas i
tabellen på följande sida. Utöver de hittills kända fornlämningarna kan
ytterligare lämningar finnas.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Miljökonsekvenser Kulturmiljö.                            Mycket små eller inga negativa konsekvenser                        Små negativa konsekvenser                           Måttliga negativa konsekvenser                       Stora negativa konsekvenser

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Nollalternativet innebär inga ytterligare intrång i kulturmiljön.

hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

,)36K(narymslO
öjlimrutlukessertniskir

6:3BMlne

itedårmoessertniskirrasroK
-kraM.gävfebmosegälammas

-sdlibspaksdnalhcognårtni
,gnindderbgävmonegnakrevåp

gäv-CGhcogävllellarap
vaneslevelppurarmäsröf
demdnabmassnesleggybeb

.nekramsgokshconekramsgnildo
resnevkesnokavitagenagilttåM

.nedrävstessertniskirröf

retsävtedårmoessertniskirrasroK
snellavnaB.gäv.febmo

rilbnegävnem,sjlöfgninkcärts
rarmäsröfhcoeraderbtgiltnesäv

snesleggybebvaneslevelppu
hconekramsgnildodemdnabmas
avitagenagilttåM.nekramsgoks
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.nedräv

.1tsäVmoS .1tsäVmoS retsötedårmoessertniskirrasroK
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revönegningarddivsatsnysnäh
anresnevkesnokrilbnellavsrofO

.åmsnedrävstessertniskirröf

akrykamiLtnuranrayB
essertniskir,)a46K(
6:3BMlneöjlimrutluk

- - - - - gävåpnegnintulsnaarronneD
raregnatnekcabdnuLdiv792
negnI.ybkrykamiLtessertniskir
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neladvläitehleh
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ddyksrellubhcoregassapadliks
regtekliv,savöhebttaremmok
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hcotepaksdnalsgnildollit
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inelederrötsllit,egälgävttyN
llavnab.febrejlöF.kramneppö
rejlöfnegävräD.ragäv.febhco

nellavnab styrb -dnalsgnildo
nedhcorerutkurtsstepaks

nallemneräirraballeusiv
.skrätsröfnevlähconesleggybeb
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vöhebttaremmok a .s
stepaksdnalvaneslevelppU
.saråvsröfttaremmokairotsih
.resnevkesnokavitagenarotS

.sänrettYi1tsäVnårfrekivvA
åptepaksdnalsgnildomonegråG
ergnälmk5,1acvaakcärtsne
sgnälmk1varäd,tsäVtlanä

avitagenarotS.nellavnab
mospytammasvaresnevkesnok
ermästogånkcod,1tsäVdem
errötsåpedneoreb1tsäVnä
neladvlämonidanggybynakcärts

.sänrettYi1tsäVnårfrekivvA
åptepaksdnalsgnildomonegråG
näergnälmk2acvaakcärtsne

sgnälnelederrötsllit,tsäVtla
avitagenarotS.nellavnab

mospytammasvaresnevkesnok
ermästogånkcod,1tsäVdem
ergnälåpedneoreb1tsäVnä

.neladvlämonidanggybynakcärts

inelederrötsllit,egälgävttyN
demitraptetilttE.kramsgoks
artsÖdivsasrokkramsgnildo

avitagenåmS.sänrÄ
-sgnildoröfresnevkesnok

,nedrävöjlimrutlukstepaksdnal
röfksirhcognårtnikrammoneg
.)gninggälnegi(retkefferädnukes

inelederrötsllit,egälgävttyN
resnevkesnokagnI.kramsgoks

ragninmälnroF artsÖigninmälnrofnearänråG
srofO , tmasnomlliLartsÖiåvt

naknegävvagnindderB.uBiert
åmS.anraninmälnrofaröreb

.resnevkesnokavitagen

iragninmälnrofxesaränråG
hcoxesarän,nomlliLartsÖ
inearän,artässiRinerasrok
aryfaränuBirågtmassänrettY

.nerasrokhcoragnimälnrof
.resnevkesnokavitagenagilttåM

iragninmälnrofxesaränråG
hcoattåarän,nomlliLartsÖ

aränrågtmasartässiRinerasrok
avitagenagilttåM.uBiåvt

.resnevkesnok

hcoragninmälnrofxesaränråG
nerasroktmasartässiRioin
agilttåM.artässiRigninmälnrof

.resnevkesnokavitagen

adnäkagnirörebtevitanretlagäV
iammoknaknem,ragninmälnrof

demrakcäbdemtkilfnok
akatsnehcoragninmälnravk
avitagenåmS.raporgtsgnåf

.resnevkesnok

,nerodirrokisnnifgninmälnrofnE
valavmonegakivdnuttarågnem

demrakcäbarörebnaK.egäl
akatsnehcoragninmälnravk
avitagenåmS.raporgtsgnåf

.resnevkesnok

ragninmälagirvÖ åvtaränsänrÄartsÖiråG
nårfragninggälnaarätilim
a:2rednuneråspaksdereb
åmstekcyM.tegirksdlräv
.resnevkesnokavitagen

åvtaränsänrÄartsÖiråG
nårfragninggälnaarätilim
a:2rednuneråspaksdereb
åmstekcyM.tegirksdlräv
.resnevkesnokavitagen

åvtaränsänrÄartsÖiråG
nårfragninggälnaarätilim
a:2rednuneråspaksdereb
åmstekcyM.tegirksdlräv
.resnevkesnokavitagen

åvtaränsänrÄartsÖiråG
nårfragninggälnaarätilim
a:2rednuneråspaksdereb
åmstekcyM.tegirksdlräv

.resnvkesnokavitagen

rätilimnearänsänrÄartsÖiråG
neråspaksderebnårfgninggälna
erdlänE.tegirksdlräva:2rednu
sarötsröfnaksänrÄartsÖigäv
åmS.negnindertuöjlimrutluktgilne

.resnevkesnokavitagen

-

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Utredningsalternativen

Se tabell nedan.
MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Frågan om arkeologisk utredning behöver tas upp med länsstyrelsen för
det alternativ som väljs.
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5.5 Rekreation och friluftsliv

FÖRUTSÄTTNINGAR

På kartan här intill redovisas särskilt värdefulla områden för friluftslivet
enligt kommunens översiktsplan samt muntliga uppgifter från orts-
befolkningen. En allmän beskrivning av landskapet ges i avsnitt 2.1
Utredningsområdets huvudkaraktär.

Riksintresset Västerdalälven med Görälven (F9), se beskrivning i avsnitt
2.8 Riksintressen, sid 14.

I Ytternäs finns en stugby med spårsystem, bl a elljusspår.

Skogsområdena öster om byarna används som närrekreations- och ströv-
område av byborna samt för jakt. Ett skidspårsystem utgår från Östra
Lillmon.

I Bu finns en idrottsplats.

Banvallen, väster om väg 297, används för närrekreation (promenader,
ridning, skidåkning etc) och plogas vintertid av en av de närboende.

Översiktskarta Rekreation och friluftsliv.

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Nollalternativet innebär inga ytterligare intrång i områden av intresse för
friluftslivet.

Utredningsalternativen

Se tabell på nästa sida.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Barriäreffekter för friluftslivet kan mildras med planskilda passager.
Behovet av sådana kommer att diskuteras vidare i arbetsplaneskedet för
det alternativ som väljs.

Fritidsbyn i Ytternäs.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA
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.resnevkesnokavitagen
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nE.tevilstfulirfröfretkefferäirrab
råpsdiksrädegassapdliksnalp -

kcodsmödebsasroktemetsys
.andronattagiljömmos

sakrevåpnakanedräveslevelppU
vanalsnäkttahcorellubkifartva

agilttåM.darolröfrågtehdrötso
.resnevkesnokavitagen

moretsöanedårmosgokS
metsysråpsdemanrayb
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,792gävednaravunåpnekifart
röfsajttynnakdemrädmos

nädargergöhinoitaerkerrän
avitagenagilttåM.gadi

.resnevkesnok

- -

Miljökonsekvenser Rekreation och friluftsliv.                                 Mycket små eller inga negativa konsekvenser                       Små negativa konsekvenser                         Måttliga negativa konsekvenser                         Stora negativa konsekvenser
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5.6 Landskapsbild

FÖRUTSÄTTNINGAR

Landskapsbilden kan sägas utgöra den visuella upplevelsen av landskapet
och dess beståndsdelar och uppbyggnad. Det kan också uttryckas som att
den är en struktur till följd av ett historiskt skeende. Även om upplevel-
sen av landskapet till stor del är subjektiv finns vissa allmängiltiga
bedömningsgrunder som variationsrikedom, skala, struktur etc.

En ny väg kan ge landskapet en ny karaktär, genom att landskapsrum och
helhetsmiljöer delas upp. Vägen kan även påverka upplevelsen av land-
skapet i den lilla skalan, genom att utblickar avskärmas eller nya skapas.

Landskapsbilden i utredningsområdet beskrivs i avsnitt 2.1 Utrednings-
områdets huvudkaraktär. Nedan visas olika landskapstyper på några
karaktäristiska foton.

Det öppna älvstråket med omkringligande odlingslandskap ger fina
möjligheter till utblickar i landskapet, både från nuvarande väg 297 och
från bebyggelsen. Bybebyggelsen är av blandad karaktär, med såväl äldre
gårdar som modernare villor. De landskapsbildsmässiga värdena är stora
och lyfts bl a fram i värdebeskrivningen för riksintresset för friluftslivet
Västerdalälven med Görälven (se avsnitt Riksintressen) samt i den kultur-
historiska utredning som utfört i samband med vägutredningen. (Se
avsnitt Kulturmiljö).

Öster om byarna vidtar ett slutet skogslandskap. Den uppväxta skogen
skymmer sikten, så att älven inte syns från höjderna.

Förutom Dalälven, som är ett starkt karaktärsskapande element, går
några mindre vattendrag genom utredningsområdet; Buvallabäcken och
Oforsvallabäcken är de största. Bäckarna ligger inneslutna i skog eller
lövridåer och syns därmed inte på håll. Inte heller hinner en trafikant
uppfatta dem vid passage.

Den som bor nära en ny väg uppfattar ofta förändringarna av närmiljön
mer negativt än vad som ges uttryck för i en utomstående parts bedöm-
ning av konsekvenserna för landskapsbilden. Intrånget, störningar under
byggtid och drift samt de boendes åsikter om projektet påverkar hela
upplevelsen av vägen som byggnadsverk. Att beskriva hur de boende
kommer att uppleva en ny eller ombyggd väg 297 är därför inte möjligt.
De  konsekvensbedömningar som görs i denna MKB har en mer allmän
utgångspunkt. Dock är det av särskild vikt att dessa frågor beaktas i
fortsatt projektering. Det är viktigt att de boende hålls informerade och
så långt möjligt får påverka detaljutformningen av sin närmiljö.

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Nollalternativet innebär inga fysiska ingrepp i vägmiljön. Inte heller
finns planer på omfattande ny bebyggelse eller annan nyanläggning inom
området. Förutsättningarna för jord- och skogsbruk förändras inte.

SkogslandskapetÄlvstråket Odlingslandskapet och bybebyggelsen

Utredningsalternativen

Se tabell och perspektiv på följande sidor.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Oavsett vilket alternativ som väljs behöver konsekvenserna för landskaps-
bilden studeras vidare i arbetsplaneskedet. Exempel på åtgärder som kan
vidtas för att minska negativa konskvenser på landskapsbilden är att
flacka ut slänter vid passage över öppen mark samt att återställa vägav-
snitt som utgår till samma markanvändning som omgivande mark.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Före: Utblick västerut över jordbruksmark från bebyggelsen öster om väg 297 i Östra Ärnäs. Efter: Utblick mot ny väg, Alternativ Öst 1 i Östra Ärnäs. Vägen bildar en visuell barriär i det öppna landskapet. Delar
av björkallén fälls. Ostördheten i landskapet går förlorad, vilket troligen kommer att upplevas negativt av de närboende.

hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

hcotepaksdnalsgnildO
tekårtsvlä

ragävllellarap,sadderbnegäV
tekliv,sggybragäv-CGhco

.nekramsgnildoignårtniröfdem
negimosretkefferädnukeS -

nakkramskurbdrojvagninxäv
röfksirröfdemtekliv,åtsppu

mosgnindnävnakramnanna
.tehneppöstepaksdnalraksnim
.resnevkesnokavitagenagilttåM

inelederrötsllit,egälgävttyN
llavnab.febrejlöF.kramneppö

tgiltnesävrilbnem,ragäv.febhco
.ragäv/llavnab.febnäeraderb

nallemneräirraballeusivneD
.skrätsröfnevlähconesleggybeb
.resnevkesnokavitagenagilttåM

åptepaksdnalsgnildomonegråG
ergnälmk5,1acvaakcärtsne

sgnälmk1varäd,tsäVtlanä
avitagenagilttåM.nellavnab

mospytammasvaresnevkesnok
ermästogånkcod,1tsäVdem

ergnälåpedneoreb1tsäVnä
idanggybynakcärts

.tepaksdnalsgnildo

åptepaksdnalsgnildomonegråG
näakcärtsergnälmk2acne

avitagenagilttåM.1tsäV
mospytammasvaresnevkesnok

togånkcod,1tsäVtlAdem
åpedneoreb1tsäVtlAnäermäs

idanggybynakcärtsergnäl
.tepaksdnalsgnildo

nårfttesnegävrejlödnegokS
erdnimtterasroK.negnåglad
artsÖdivkramskurbdrojitrap
lleusivneradlibnegäV.sänrÄ
.tepaksdnalanppötediräirrab

.slläféllakröjbnevaraleD
nedlibspaksdnalinetehdrötsO
hconegävmonegdarolröfråg

naktekliv,anreslerörkifart
edvatvitagensavelppu

gilnysetnirilbnegäV.edneobrän
nekramsgnildoåd,llåhergnälnårf

avitagenåmS.goksvasasnärgva
röfresnevkesnok

.tehlehmostepaksdnalsgnildo

nårfttesnegävrejlödnegokS
negniröreB.negnåglad

.kramsgnildo avitagenåmstekcyM
.resnevkesnok

Miljökonsekvenser Landskapsbild, tabell 1                          Mycket små eller inga negativa konsekvenser                        Små negativa konsekvenser                        Måttliga negativa konsekvenser                        Stora negativa ko nsekvenser
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Före: Trång passage på befintlig väg 297 i Östra Tandö. Bilden tagen i riktning norrut. Efter: Trång passage i Östra Tandö med Alternativ Förbättring. (Om Alternativ Ombyggnad väljs kan något av husen
närmast vägen, antingen det röda i bilden eller ett hus på andra sidan av vägen längre norrut, behöva flyttas eller rivas.)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

nesleggybebyB ,ödnaTartsÖanraybmonegråG
,nomlliLartsÖ,srofOartsÖ
-sdemiL,uB,sänrettY,artässiR

.sänrÄartsÖhconesrof
tednaggyb,negävvanegnindderB

,ddyksrellub,ragävllellarapva
rellettylfnedtmasragäv-CG

svöhebmosredanggybvagninvir
rardnäröfläksstehrekäskifartva
sgnälanraybinedlibspaksdnal
spaksdnalteD.tgitfarknegäv -
rilbnegävvasalgärpmosttinsva
tekliv,gadinäeraderbtekcym

inedlibspaksdnalrarmäsröf
räbennidanggybmOtlA.neladvlä

relfrörebhcogäveraderb
.gnirttäbröFtlAnäredanggyb
demresnevkesnokavitagenarotS

.nevitanretlaadåb

ednaravunmosegälammasiråG
,ödnaTartsÖmoneg792gäv
artsÖhconesrofsdemiL,uB
srofOartsÖnakcärtsåP.sänrÄ

åptsäVtlAreggilartässiR-
ednaravunaränneknabsgävnräj

radlibanragäV.792gäv
,kårtsgävtterbttesnammasllit
tvitagennöjlimybrakrevåptekliv

.snanimodnismoneg
.sänrettYigävlakol.febåpråG
sardnäröföjlimränsedneobeD
tekliv,sadderbnegävttamoneg

.tvitagensavelppunak
avitagenagilttåmtegatnammaS

.resnevkesnok

ibröfneknabsgävnräjåpråG
åpretulsnahcosänrettY

redösxarts792gävednaravun
ttademrädrä2tsäVtlA.uBmo

åp1tsäVtlAröfmafarderöf
edrellägdavakcärtsanned

.öjlimränsedneob
avitagenagilttåmtegatnammaS
,nesleggybebybröfresnevkesnok

.1tsäVtlAnäerttäbkcod

monegneknabsgävnräjåpråG
retulsnahcouBvaneledardös

i792gävednaravunåp
sedneobeD.nesrofsdemiL
uBvaneledardösiöjlimrän
savelppunaktekliv,sardnäröf

.tvitagen
avitagenagilttåmtegatnammaS
,nesleggybebybröfresnevkesnok

.1tsäVtlAdemtgidrävkil

agnI.esleggybebybnegniröreB
.sardrofreragävllellarap

rellåheb792gävednaravuN
mosrätkaraknisdemräd

dempaksdnalsgnildoigävsdnal
agnI.negävaränesleggybeb

.nesleggybebybröfresnevkesnok

.1tsÖtlAmoS

Miljökonsekvenser Landskapsbild, tabell 2                        Mycket små eller inga negativa konsekvenser                        Små negativa konsekvenser                        Måttliga negativa konsekvenser                        Stora negativa konsekvenser
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Före: Vid Rissätra gamla skola. Bilden tagen från järnvägsbanken i riktning norrut. Efter: Vid Rissätra gamla skola med Alt Väst 1, där den nya vägen avviker från järnvägsbanken och ansluter på en befintlig lokalväg
vid skolan. Vägen blir mer dominerande i landskapet än banvallen och lokalvägen, eftersom den blir bredare och eftersom en del
trädvegetation fälls, bl a björkallén nedanför skolan.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

tepaksdnalsgokS agnI.tepaksdnalsgoksetniröreB
.resnevkesnok

agnI.tepaksdnalsgoksetniröreB
.resnevkesnok

agnI.tepaksdnalsgoksetniröreB
.resnevkesnok

agnI.tepaksdnalsgoksetniröreB
.resnevkesnok

monegnelederrötsllitrågnegäV
tterähradlibhcokramsgoks
gilnysetnirilbneD.kårtsteppö

hcollåhergnälnårf
röfgilsnäketniränepytspaksdnal

vaneslevelppU.ppergni
edxetröfnegoksinetehdrötso
noitaerkerröfnegoksrajttynmos

dliksnalpnE.tvitagensakrevåp
nem,sardrofresmödebegassap
goksvasegmoannedmosretfe

åpagilnysetnineppergnirilb
avitagenåmS.llåhergnäl

.resnevkesnok

.1tsÖtlAmoS

ppergnignärretarotS sgävednaravunpicnirpirejlöF
regassapadliksnalp4-3.liforp
,sardrofresmödebragäv-CGröf
nedlibspaksdnalrakrevåptekliv
nakhconesleggybebaräntlakol
.edneobränvatvitagensavelppu

.resnevkesnokavitagenåmS

sgävednaravunpicnirpirejlöF
röfegassapdliksnalpnE.liforp
tekliv,sardrofresmödebgäv-CG
tlakolnedlibspaksdnalrakrevåp
avitagenåmS.nesleggybebarän

.resnevkesnok

moS tlA .1tsäV moS tlA .1tsäV iremmokeröfragninräksapujD
divraknabagöhtmasnegoks
.nekcäballavsrofOvanegassap

vasjlödnedårmoassedåD
etnineppergnignärretrilbnegoks

åmS.llåhergnälnårfagilnys
.resnevkesnokavitagen

So .1tsÖtlAm

Miljökonsekvenser Landskapsbild, tabell 3                        Mycket små eller inga negativa konsekvenser                        Små negativa konsekvenser                        Måttliga negativa konsekvenser                        Stora negativa konsekvenser
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5.7 Buller

FÖRUTSÄTTNINGAR

Buller från fordonstrafik beskrivs på två sätt: ekvivalent ljudnivå som är
ett vägt medelvärde för hela dygnet och maximal ljudnivå som är den
högsta förekommande ljudnivån när ett fordon passerar. Den maximala
ljudnivån bestäms oftast av enstaka särskilt bullrande fordon, exempelvis
lastbilar.

Naturvårdsverkets förslag till riktvärden avseende buller från vägtrafik
redovisas i tabell nedan.

pytsedårmorellepytlakoL
dujltnelavivkE -

åvin , ngydröfABd
dujllamixaM -

ABd,åvin

suhmotU
-dråv,redätsobtnenamrepdiV
relakolsgninsivrednuorelakol

irotysnoitaerkeR
esleggybebtät

relakolstebradiV

55 )1

55 )1

55 )1

07 )ditgad( )1

-
-

suhmonI
-sditirf,redätsobtnenamreP

relakoldråvhcoredätsob
relakolsgninsivrednU

relakolstebrA

03
03
04

54 )2

gåldemnedårmO
suhmotuåvinsdnurgkab

iattasvanedårmostfulirF
renalpstkisrevöalanummok

gåldemnedårmosdatsoB
ardnanatuåvinsdnurgkab

edneobnäretetivitka

04 )1

05-54 )1

-

-

resvaeradiV.nedrävedaregirroknednallåhröfstläfirfllitrelledasaf/retsnöfröfnatunedrävstläfirfresvanedrävtkiR)1
gnirenalpdiV(.relakolsgninsivrednuhcoredätsobtnenamrepdivnicteregnoklabhcorestalpkel,restalpetuneväanedräv

).satkaebrexelfervanakrevnikcodröbredanggybvagnirenalpjlateddiv-nedrävstläfirfllafassedineväsesva
60-22lkmursgninobresvA)2

Exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter.

Buller från vägtrafik beror i huvudsak på trafikmängd, andelen tung
trafik,  hastighet samt på vägens läge i förhållande till marknivån. När
vägen ligger på bank eller bro blir bullerutbredningen större än om vägen
ligger i nivå med omgivande mark. En förändring av ljudnivån måste
uppgå till minst 3 dBA för att vara uppfattbar, vilket motsvarar en
halvering eller fördubbling av trafikmängden vid oförändrade förhållan-
den i övrigt. En förändring med 8-10 dBA upplevs som en halvering eller
fördubbling av ljudnivån.

Utmed befintliga vägar åtgärdas normalt bullernivåer över 65 dBA
ekvivalent nivå utomhus. Kostnader för bullerdämpande åtgärder mellan
55-65 dBA ska stå i relation till den effekt som uppnås. Kravet på kost-
nadseffektivitet innebär också att en åtgärd vars kostnad inte är försumbar
bör ge en bullerreduktion på minst 4-6 dBA.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Riktvärden för vägtrafikbuller. Källa: Vägverket/Naturvårdsverket. Temablad till
MKB för vägprojekt. VV Publ 1995:40.

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att väg 297 ligger kvar nära ett stort antal
bostäder. Som framgår av tabellen nedan är 69 bostadshus utsatta för
trafikbuller över riktvärdet 55 dBA. Den prognisticerade ökade trafik-
mängden till år 2010 ger något högre nivåer än i nuläget, men skillnaden
är mycket liten.

Utredningsalternativen

Bullerutbredningen med de olika vägalternativen framgår av kartor på
följande sidor. Det antal bullerstörda hus som de olika vägalternativen
medför framgår av tabellen nedan. Det aktuella utredningsområdet är
påverkat av buller från befintlig väg 297 och omfattas därmed inte av
riktvärdet för ”bostadsområden med låg bakgrundsnivå utan andra
aktiviteter än boende”. Beräkningarna är utförda enligt nordisk
beräkningsmodell (SNV 1996).

Alternativ Förbättring och Alternativ Ombyggnad, där väg 297 ligger
kvar i sitt nuvarande läge, innebär fler bullerstörda hus än övriga alterna-
tiv. Alternativ Ombyggnad innebär en liten försämring jämfört med
Nollalternativet, eftersom hastighetsbegränsningen är högre och
bullernivåerna därmed också högre. Alternativ Förbättring innebär en
liten förbättring, p g a lägre hastighetsbegränsning än med Noll-
alternativet.

Alternativen Väst 1, Väst 2 och Väst 3 ligger längre från bostadshus än
nollalternativet och medför därför färre bullerstörda fastigheter, en
måttlig förbättring.

Alternativen Öst 1 och Öst 2 medför en kraftig minskning av antalet
bullerstörda bostadshus, en stor förbättring jämfört med Nollalternativet.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Bullerdämpande åtgärder i form av vallar, plank eller fönsteråtgärder
kommer att föreslås för det alternativ som väljs, för bostäder som blir
utsatta för buller över 55 dBA ekvivalentnivå.

-tnelavivkE
)ABd(åvin

-lloN
tevitanretla

tlA
danggybmO

gnirttäbröFtlA 1tsäVtlA 2tsäVtlA 3tsäVtlA 1tsÖtlA 2tsÖtlA

ABd56-55 ts04 ts34 ts93 ts63 ts62 ts13 ts31 ts2

ABd56> ts92 ts44 ts42 ts61 ts21 ts31 ts2 ts2

Antal bostadshus med ekvivalenta bullernivåer över 65 dBA samt mellan 55 och 65 dBA, utan bullerskyddsåtgärder. Bullerutbredningskartor, se följande uppslag.
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Bullerutbredning med Alternativ Förbättring. Den ekvivalenta bullernivån är högre än 65 dBA inom det röda området resp. 55-65 dBA inom det gula området.

Bullerutbredning med Alternativ Ombyggnad. Den ekvivalenta bullernivån är högre än 65 dBA inom det röda området resp. 55-65 dBA inom det gula området.
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Bullerutbredning med Alternativ Väst 1. Den ekvivalenta bullernivån är högre än 65 dBA inom det röda området resp. 55-65 dBA inom det gula området.

Bullerutbredning med Alternativ Väst 2, de delar av sträckan som skiljer sig från Väst 1. Den ekvivalenta bullernivån är högre än
65 dBA inom det röda området resp. 55-65 dBA inom det gula området.

Bullerutbredning med Alternativ Väst 3, de delar av sträckan som skiljer sig från Väst 1. Den ekvivalenta bullernivån är högre än
65 dBA inom det röda området resp. 55-65 dBA inom det gula området.
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enmÄ edrävsnärG ditsedrävledeM

dixoidlevavS

002 m tful³m/g emmit1

001 m tful³m/g ngyd1

05 m tful³m/g råvlahretniV

toS
06 m tful³m/g ngyd1

04 m tful³m/g råvlahretniV

dixoidevävK

011 m tful³m/g emmit1

57 m tful³m/g ngyd1

05 m tful³m/g råvlahretniV

dnurG h/mk05 h/mk07 h/mk09

arelsöl m08< m001< m011<

dnas m8< m01< m01<

närom m5< m5< m6<

5.8 Luftföroreningar

FÖRUTSÄTTNINGAR

Avgasutsläpp från vägtrafiken utgörs bl a av koldioxid (CO
2
), kväveoxider

(NO
x
) och kolväten.

För bedömning av luftkvalitet i tätorter finns gränsvärden för svavel-
dioxid, kvävedioxid och sot. Se tabell nedan. Gränsvärdena anger halter
av föroreningar som inte bör överskridas med hänsyn till hälsoeffekterna.
För svaveldioxid, kvävedioxid och bly finns även miljökvalitetsnormer, se
avsnitt 5.15 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål och miljöbalkens hänsyns-
regler, sid 58.

Vid bedömning av hälsoeffekter av luftföroreningar från vägtrafiken
används vanligen kvävedioxid (NO

2
) som indikator. För att gränsvärdet

för NO
2
 ska överskridas inom vägområdet ( d v s i vägens omedelbara

närhet) behöver trafikmängden vara större än 15 000 fordon per dygn.
Vid trafikmängder på ca 30 000 fordon per dygn överskrids gränsvärdet
inom ett avstånd av ca 60 meter från vägen.

Gränsvärden för luftkvalitet

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Förbättrad reningsteknik i bilmotorer kommer att medverka till mins-
kade utsläpp av bland annat kväveoxider, kolväten och koloxid. Utsläppen
av koldioxid, som är direkt proportionerliga mot bränsleförbrukningen,
förväntas minska genom bensinsnålare motorer eller alternativa bränslen.

Med de trafikmängder som förekommer på väg 297 föreligger ingen risk
för överskridande av gränsvärdet för NO

2
. Därför har inga beräkningar av

luftföroreningar gjorts inom denna vägutredning.

Utredningsalternativen

Samtliga alternativ innebär samma minskning av utsläpp p g a förbättrad
reningsteknik som Nollalternativet. Inget alternativ medför föroreningar i
närheten av gällande gränsvärden.

5.9 Vibrationer

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vibrationer från fordonstrafik fortplantar sig genom marken, olika långt
beroende på jordart och fordonshastighet. Störst risk för störande vibra-
tioner i närbelägna byggnader föreligger när både vägen och byggnaden
är  uppförda på lerjordar. Riskavstånd för uppfattbara vibrationer redovi-
sas i tabell nedan. Avstånden som redovisas är tilltagna med god margi-
nal.

Det är framförallt den tunga trafiken som kan ge upphov till störande
vibrationer. Vibrationer i byggnader vid vägar beror främst på vägbanans
beskaffenhet, markförhållandena, avståndet från vägen och byggnadens
konstruktion. Invid en väl underhållen och relativt modern väg är risken
för störande vibrationer liten på större avstånd än ca 20 meter från vägen.

�Uppfattbarhetsavstånd� för måttlig störning p g a vibrationsutbredning på olika grund
och med olika hastighet.

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Inga uppgifter finns om störande vibrationer från trafiken på nuvarande
väg 297. Undergrunden längs vägen består huvudsakligen av finkorniga
sediment på isälvsavlagringar och bostadshus finns nära vägen, vilket
innebär att vibrationsstörningar skulle kunna förekomma.

Utredningsalternativen

Alternativ Ombyggnad och Alternativ Förbättring innebär ungefär
samma risk för störande vibrationer som Nollalternativet. Övriga alterna-
tiv innebär en förbättring jämfört med Nollalternativet, eftersom ny väg
297 kommer att ligga på längre avstånd från bostadshusen. Alternativ
Öst 1och Öst 2 ligger till övervägande delen på undergrund av morän,
långt från bostadshusen, vilket innebär att ingen risk för vibrations-
störningar föreligger.

Med Alternativ Väst 1, Väst 2 och Väst 3, som delvis ligger på finkorniga
sediment som överlagrar isälvsavlagringar, finns risk för vibrations-
störningar i närliggande bostadsbebyggelse. Dock är antalet bostadshus
som ligger nära vägen väsentligt mindre än med Nollalternativet.
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5.10 Barriäreffekter

FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta avsnitt behandlas vägens barriäreffekter för oskyddade trafikanter,
d v s fotgängare och cyklister. Barriäreffekter för djur, växter, rekreation,
jordbruk och skogsbruk samt visuella barriäreffekter behandlas i andra
avsnitt av MBK:n.

Gång- och cykeltrafiken mellan byarna på sträckan Östra Tandö - Bu är
på stora delar av sträckan hänvisad till väg 297. Det lokala vägnätet samt
banvallen används också. Väg 297 utgör, genom den periodvis höga
trafikmängden, en kraftig barriär. Inga planskilda passager finns på
sträckan Östra Tandö - Bu.

Nuvarande och prognosticerade trafikmängder samt uppgifter om gång-
och cykeltrafik längs nuvarande väg 297 framgår i avsnitt  2.3 Väg- och
trafikförhållanden.

5.11 Naturresurser

FÖRUTSÄTTNINGAR

Jord- och skogsbruk

Jordbruksmark, EU-block (arealunderlag för EU-ersättning) och brukar-
centrum i älvdalen framgår av karta på nästa sida. Marken är till större
delen klassad som klass II ( på en tregradig skala) enligt länsstyrelsens
underlagsmaterial. Då denna vägutredning utförts vintertid saknas exakta
uppgifter om hur markerna brukas.

Öster om byarna vidtar aktivt brukad skogsmark.

Samtliga studerade alternativ tar jordbruksmark eller skogsmark i an-
språk. Det innebär ett rent fysiskt bortfall av mark samt barriäreffekter.
Förutsättningarna för rationellt brukande kan försämras. Jordbruks-
markens och skogsmarkens ekonomiska värde och möjligheterna att
kompensera de fastighetsägare som drabbas tas inte upp i vägutrednings-
skedet utan kommer att diskuteras vid markförhandlignar i kommande
planeringsskeden, för det alternativ som väljs.

Grus och torv

Söder om utredningsområdet, i Tandö, finns en grustäkt med täktillstånd
till 2003-11-26. Inga täkter finns inom utredningsområdet.

Vattenresurser

Kommunala grundvattentäkter finns vid Rissätra och Limedsforsen. Båda
vattentäkterna återfinns väster om befintlig väg 297, ner mot Väster-
dalälven. Ingen reservvattentäkt finns. Vattentäkterna är lokaliserade till
en isälvsavlagring.

Vattenskyddsområden kan avsättas till skydd för en yt- eller grundvatten-
täkt. Skyddsområdena kan indelas i olika zoner med tillhörande föreskrif-
ter efter SNV, 1991 /8/. Gränsen för den inre skyddszonen sätts vanligen
så att grundvattenströmningen till brunnen inom zonen tar 60-100
dygn. Inom den inre skyddszonen ska akuta föroreningsrisker genom
olyckshändelser elimineras. Vidare ska mikrobiell förorening förhindras i
rimlig utsträckning. Gränsen för yttre skyddsområde sätts vanligen som
tillrinningsområdet eller så att uppehållstiden inom zonen blir minst 1
år. Potentiella föroreningsrisker ska hållas under kontroll. De båda aktu-
ella vattentäkterna har inre och yttre skyddsområde fastställda utifrån
hydrogeologiska underlag. Se karta på nästa sida.

Enligt ”Yt- och grundvattenskydd”, Vägverket 1995, får inte upplag eller
tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt förekomma i den inre skydds-
zonen. Vidare får schaktning som skadar skyddande marklager inte ske.
Transport av miljöfarligt gods bör om möjligt förbjudas. Väg som måste
användas för sådan trafik bör åtgärdas med skydd för vattenmiljön.

MILJÖKONSEKVENSER

Nollalternativet

Med Nollalternativet kvarstår den kraftiga barriäreffekten hos nuvarande
väg 297.

Utredningsalternativen

Samtliga alternativ innebär en förbättring jämfört med Nollalternativet
vad gäller barriäreffekter. Med samtliga alternativ tillskapas ett separat
GC-vägnät.

Med Alt Ombyggnad och Alternativ Förbättring byggs GC-väg och
parallella lokalvägar på stora delar av sträckan. Passagebehovet över väg
297 är dock fortsatt stort.

För stora delar av Alternativ Väst 1, Väst 2 och Väst 3 kan nuvarande väg
297 nyttjas för GC-trafik på ett betydligt säkrare sätt än idag, eftersom
trafikmängden och därigenom barriäreffekten minskar. Där alternativen
går i samma sträckning som nuvarande väg 297 i Bu byggs någon kortare
sträcka separat GC-väg. Passagebehovet för oskyddade trafikanter över väg
297 är mindre än med nuvarande sträckning, eftersom ett mindre antal
bostäder ligger utmed Alt Väst än utmed nuvarande väg. Översiktligt har
en planskild passage bedömts erfordras.

Med Alternativ Öst 1 och Öst 2 avlastas nuvarande väg 297 från trafik
på hela sträckan Östra Tandö-Bu och kan därmed nyttjas för GC-trafik
på ett betydligt säkrare sätt än idag. Viltstängsel erfordras på hela
sträckan. Passagebehovet för oskyddade trafikanter över väg 297 är dock
betydligt mindre än med övriga alternativ, eftersom nästan all bebyggelse
ligger väster om vägsträckningen.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Med samtliga alternativ finns möjligheter att mildra barriäreffekten av
väg 297 genom planskilda passager. Lokalisering och antal planskilda
passager studeras vidare i arbetsplaneskedet för det alternativ som väljs.

Översiktligt bedöms 3-4 planskilda passager erfordras med Alternativ
Ombyggnad och Alternativ Förbättring samt en planskild passage med
övriga alternativ.

Nuvarande väg medför barriäreffekter för oskyddade trafikanter.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Översikt Naturresurser.

Exempel på skyddsåtgärder är täta diken, avkörningsvänliga sido-
utrymmen, avkörningshinder (betongbarriärer) och uppsamling och
omhändertagande av utläckande kemikalier och vägdagvatten. Typ av
skydd avgörs från fall till fall. I den yttre skyddszonen bör vägar vara
tydligt skyltade med upplysning om förekomst av grundvattentäkt.

Yttre skyddsområde för vattentäkten i Rissätra sträcker sig från Väster-
dalälven till befintlig väg 297. Det inre skyddsområdet sträcker sig till
den tidigare järnvägsbanken. Enligt ett jordprov, taget inom yttre skydd-
sområdet i samband med bygghandlingen för ny väg 297 år 1998, består
jorden av isälvsavlagringar som överlagras av silt. Silten har en mäktighet
av mellan ca 0,5 och 2,0 meter. Siltens genomsläpplighet har bedömts
vara låg. Grundvattenytan ligger ca 4,3 meter under markytan enligt
uppgift från samma undersökning.

Yttre skyddsområde för vattentäkten i Limedsforsen sträcker sig från
Västerdalälven till befintlig väg. Jordarten består enligt jordartskarta över
kopparbergs län av isälvsavlagringar. Mot bakgrund av vetskapen om
jordartsförhållandena vid den närliggande vattentäkten Rissätra är sanno-
likheten stor att isälvsavlagringarna överlagras av silt även här.

Någon inventering av förekomsten av enskilda brunnar har inte utförts i
denna utredning. Utmed alla föreslagna vägsträckningar bedöms ett
flertal fastigheter försörjas med grundvatten från akviferer i jordlagren
eller i berggrunden genom enskilda brunnar. Dessa utreds vidare i
arbetsplaneskedet.

Vattenmiljön kan påverkas av vägbyggnadsåtgärder både under byggtiden
och vid drift av vägen. Konsekvenserna kan utgöras av förändrade
hydrologiska och kvalitetsmässiga förhållanden i yt- och grundvatten.
Exempel på de förra är förändringar av grundvattennivån medan de
senare kan utgöras av föroreningar i grundvattentäkterna. Känsligheten
för föroreningar är vanligtvis stor i anslutning till områden där vägen är
belägen nära eller på isälvsavlagringar eftersom dessa normalt är mycket
genomsläppliga. Förändringar av grundvattennivån kan uppstå till följd
av dränering eller dämning av grundvattnet. Större asfalterad area leder
till att en större andel av nederbörden avrinner till ytvatten.

Se även avsnitt 5.13 Farligt gods och avsnitt 5.14 Miljöpåverkan under
byggtiden.

MILJÖKONSEKVENSER

Se tabell på nästa sida. Konsekvensbedömningen avseende jord- och
skogsbruk avser endast intrång, barriäreffekter etc i översiktliga termer.
Konsekvenser för enskilda fastigheter, arronderingsfrågor etc behandlas i
arbetsplaneskedet.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Intrång i jordbruksmark och skogsmark diskuteras med berörda fastig-
hetsägare i kommande planeringsskeden för det alternativ som väljs.
Härvid ska bl a behovet av och möjligheterna att anordna planskilda
passager tas upp.

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt bör inte före-
komma i den inre skyddszonen kring en vattentäkt. Onödig schaktning i
skyddande marklager, såsom silten vid grundvattentäkten i Rissätra, bör
undvikas för att behålla den naturligt lagrade jorden. Detta kan åstad-
kommas t ex genom att överbyggnadstjockleken minimeras med hjälp av
frostisolering.

Skyddsområde för vattentäkterna ska vara tydligt utmärkta genom skylt-
ning.

Vägdagvatten föreslås ledas förbi skyddszonerna i diken längs vägen för
att förhindra att salt och andra ämnen tränger ner till grundvattnet. För
att skydda yt- och grundvatten kan vägdagvattnet sedan renas genom att
fördröjningsdammar utförs.

Med Alternativ Väst 1, som tangerar yttre skyddsområdet för
vattentäkten vid Rissätra, bedöms inte något speciellt grundvattenskydd
erfordras. En beredskapsplan bör dock upprättas och skyddsområdet ska
skyltas väl.

Med Alternativen Väst 2 och Väst 3, som tangerar inre skyddsområdet
för grundvattentäkten vid Rissätra, bör åtgärder vidtas för att skydda
vattnet. Förslagsvis kan täta vägdiken utföras med bentonitmatta, packad
bentonitinblandad jord eller packad finkornig jord. Kompletterande
undersökning erfordras för att kunna bestämma skyddets omfattning och
utförande. En beredskapsplan bör upprättas och skyddsområdet ska
skyltas väl.

Under förutsättning att den naturliga jorden inom yttre skyddsområdet
för vattentäkten vid Limedsforsen kan fungera som en geologisk barriär
behövs här inget speciellt grundvattenskydd för något av alternativen. En
beredskapsplan bör dock upprättas och skyddsområdet ska skyltas väl.

I arbetsplaneskedet bör en inventering av enskilda brunnar ske för att
kunna fastställa om åtgärder krävs för att skydda brunnarna. Kontroll och
provtagning av vattenkvalitén föreslås ske före och efter vägbyggnationen
för de enskilda brunnarna.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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5.12 Masshantering

FÖRUTSÄTTNINGAR

Oavsett vilket alternativ som väljs behövs upplagsplatser för massor,
antingen permanent (överskottsmassor) eller tillfälligt (under byggtiden).
I tillståndshanteringen benämns dessa ärenden ”permanent uppläggning
av fasta ämnen” respektive ”uppläggning för viss tid av fasta ämnen”.
Massorna är i lagens mening klassade som avfall och tillstånd/anmäl-
ningar måste hanteras innan uppläggningen påbörjas. Massorna för
permanent uppläggning består främst av jord och torv från schakter och
urgrävningar samt vegetationsavtagning. Samma typ av massor samt berg
från bergskärningar läggs upp tillfälligt.

Söder om utredningsområdet, i Tandö, finns en grustäkt med täktillstånd
till 2003-11-26. Inga täkter finns inom utredningsområdet.

MILJÖKONSEKVENSER

En översiktlig bedömning av de olika alternativens massbalans har ut-
förts, baserat på de profiler som tagits fram i vägutredningen.

Alternativen Ombyggnad, Förbättring, Väst 1, Väst 2 samt Väst 3 har i
princip massbalans vad gäller massor för terrrassering av vägkroppen.
Alternativen Öst1 och Öst 2 går i skärning i större omfattning än övriga
alternativ och medför därmed ett massöverskott.

Med samtliga alternativ behövs sidotag för överbyggnadsmassor (berg-
massor).

Samtliga alternativ medför att massor som inte kan användas för
vägbyggnadsändamål, t ex torv, behöver deponeras.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Lägen för upplag har inte studerats i vägutredningsskedet. Översiktligt
bedöms möjligheter finnas att hitta områden i skogen, t ex på hyggen,
där massor kan läggas upp utan att landskapsbilden påverkas negativt. En
annan möjlighet är att efterbehandla grustäkten i Tandö, som kanske är
helt eller delvis avslutad vid byggstart. Att peka ut möjliga platser är inte
motiverat i vägutredningsskedet. När bygget kommer till stånd finns
antagligen andra lämpliga platser än idag.

Fördelen med att nyttja täkter är att uppläggningen kan bidra till en
bättre återställning av terrängen än idag. Nackdelen är avståndet från
väglinjen, som medför ett transportbehov

5.13 Farligt gods

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vid en olycka med farligt gods samt till följd av infiltrerande väg-
dagvatten finns risk för förorening av yt- och grundvatten. De kommu-
nala grundvattentäkterna Rissätra (vid Ytternäs) och Limedsforsen samt
enskilda brunnar kan härigenom förorenas. Även Västerdalälven löper risk
att förorenas.

Omfattningen av transporter med farligt gods på nuvarande väg 297 är
inte kartlagd.

MILJÖKONSEKVENSER

Alternativ Ombyggnad och Alternativ Förbättring innebär att väg 297
ligger kvar genom byarna, nära bostadshus. Samtliga andra alternativ
innebär en förbättrad situation avseende farligt gods, eftersom trafik-
säkerheten ökar och vägen förläggs på längre avstånd från bostadshus.
Bäst ur denna aspekt är Alt Öst 1 och Alt Öst 2.

Alternativ Väst 1 tangerar det yttre skyddsområdet för vattentäkterna
Rissätra och Limedsforsen. Alternativen Väst 2 och Väst 3 tangerar det
inre skyddsområdet för vattentäkten Rissätra och det yttre skyddsom-
rådet för vattentäkten vid Limedsforsen.

Risken för förorening av vattentäkterna vid en olycka med farligt gods är
därmed större med Väst 1, Väst 2 och Väst 3 än med övriga alternativ,
men  bedöms gå att bemästra. Den naturliga jordmånen inom skydds-
området för grundvattentäkten vid Ytternäs bedöms, tack vare den låga
genomsläppligheten, kunna fungera som en geologisk barriär vid en
eventuell föroreningsolycka. (Se även avsnitt 5.11 Naturresurser.)

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Vattentäkternas behov av skydd beaktas i fortsatt projektering om Alter-
nativ Väst 1, Väst 2 eller Väst 3 väljs.

5.14 Miljöpåverkan under
byggtiden

FÖRUTSÄTTNINGAR

Miljöpåverkan under byggtiden kan vara av två typer: störningar respek-
tive skador. Störningarna består av t ex buller, nedsmutsning, vibrationer
m m och drabbar framförallt de närboende. Störningarna är av över-
gående art och kan inte undvikas, möjligen mildras. En viktig faktor att
beakta är framförallt buller- och vibrationsstörningar från entreprenad-
maskiner och sprängningar. Naturvårdsverket och socialstyrelsen har gett
ut råd och anvisningar för buller från byggarbetsplatser, vilka ska ligga till
grund för arbetenas utförande.

Skador i form av t ex åverkan på natur och egendom samt förorening av
mark och vatten kan i hög grad undvikas eller mildras genom god plane-
ring. Värdefulla naturmiljöer som berörs framgår av avsnitt 5.3 Natur-
miljö. Särskilt kan framhävas Oforsvallabäcken och Buvallabäcken, som
hyser bestånd av öring.

Två kommunala grundvattentäkter finns inom utredningsområdet:
Rissätra (vid Ytternäs) och Limedsforsen. Vattenmiljön kan påverkas
under byggtiden. Konsekvenserna kan utgöras av förändrade hydrologiska
och kvalitetsmässiga förhållanden i yt- och grundvatten. Exempel på de
förra är förändringar av grundvattennivån medan de senare kan utgöras av
föroreningar i grundvattentäkterna. Känsligheten för föroreningar är
vanligtvis stor i anslutning till områden där vägen är belägen nära eller på
isälvsavlagringar eftersom dessa normalt är mycket genomsläppliga.

MILJÖKONSEKVENSER

Alternativ Ombyggnad och Alternativ Förbättring bedöms medföra de
mest omfattande buller- och vibrationsstörningarna, eftersom dessa
alternativ i stor utsträckning går nära bostadshus och dessutom innebär
att trafiken på väg 297 måste upprätthållas samtidigt som den byggs om.
Med övriga alternativ byggs väg i nytt läge och nuvarande väg 297 kan
nyttjas under byggtiden.

De västliga alternativen går närmare bebyggelsen än de östliga och
medför därmed mer störningar under byggtiden.

Problem med damning kan uppstå inom de bostadsområden som passe-
ras eller på annat sätt berörs av arbetena. Omfattningen är dock svår att
förutsäga eftersom störningen är väderberoende.

Vid korsningarna av Buvallabäcken och Oforsvallbäcken finns risk för
grumling under byggtiden. Konsekvenserna för öringen består i att
lekbottnar grumlas. Därmed kan den rom som ligger nedbäddad under
september till maj skadas och därmed ett års produktion av fisk. I värsta

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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fall kan grumlingen bli så stor att botten täcks på flera års sikt, därmed
påverkas flera års reproduktion. Exakt vad som sker vid bygget beror på
förhållandena vid grävningarna. Både schakt i finkornigt material och
urgrävning av torv kan grumla vattendragen.

Under byggskedet kommer kemikalier, petroleumprodukter,
hydrauloljor, tätningsmedel mm att hanteras. Hantering av sådana
produkter kan innebära att spill sker i samband med olyckor eller ovar-
samhet vid hantering och förvaring. Lokalisering och utformning av
etableringsplatser är därför av stor vikt.

Massor som inte kan utnyttjas i byggandet direkt kommer att behöva
läggas upp tillfälligt. I första hand föreslås dessa placeras i vägens närhet.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Konsekvenser för de närboende under byggtiden i form av buller och
vibrationer studeras närmare i arbetsplaneskedet.

För att undvika skador på öringbestånden, lekbottnar och reproduktion,
bör arbeten i Oforsvallabäcken och Buvallabäcken som kan medföra
grumling generellt sett utföras i juli-augusti, i de fall lekbottnar finns
nedströms väg 297. (Detta för att undvika skador på den rom som ligger
nedbäddad i lekbottnarna från september till maj.) Särskilda åtgärder
mot grumling under byggtiden behöver dessutom vidtas, exempelvis att
arbeten utförs inom fiberduk. Om det finns lättflyktiga sediment som
vid nederbörd under sommaren kan ge mycket stora grumlingar ska
arbeten i bäckarna dock ske under vinterhalvåret. För att kartlägga risken
för skador på öringen och därmed åtgärdsbehovet ska repro-
duktionsområden för öring kartläggas. Schaktmaterialet i området behö-
ver analyseras med avseende på finkorniga sediment. Detta föreslås göras i
arbetsplaneskedet.

För det alternativ som väljs ska hänsyn tas till de fornlämningar som
finns inom vägområdet och i dess närhet och som kan beröras av tillfäl-
liga arbetsvägar, upplag osv. Detsamma gäller de skyddsvärda natur-
miljöer som finns nära vägområdet.

Alternativ Väst 1 tangerar det yttre skyddsområdet för vattentäkterna vid
Rissätra och Limedsforsen. Alternativen Väst 2 och Väst 3 tangerar det
inre skyddsområdet för vattentäkten vid Ytternäs och det yttre skydd-
sområdet för vattentäkten vid Limedsforsen. Risken för förorening av
vattentäkterna bedöms som liten för alla de västliga alternativen, förutsatt
att erforderlig försiktighet iakttas under byggtiden.

De negativa konsekvenserna för vattenmiljön under byggtiden kan
minskas genom skyddsåtgärder. Exempel på skyddsåtgärder är täta diken,
avkörningsvänliga sidoutrymmen, avkörningshinder (betongbarriärer)
och uppsamling och omhändertagande av utläckande kemikalier och
vägdagvatten. Typ av skydd avgörs från fall till fall.

Under byggtiden ska entreprenören informera anställda och övriga
angående nödvändiga åtgärder för skydd av grundvattentäkterna Rissätra
och Limedsforsen.

5.15 Uppfyllelse av miljö-
kvalitetsmål och miljöbalk-
ens hänsynsregler

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

De nationella miljökvalitetsmålen antogs av riksdagen i april 1999.
Målen beskriver och preciserar det tillstånd i miljön som behövs för att
samhället ska vara ekologiskt hållbart. De kan fungera som riktmärken för
allt miljöarbete. Målen är också vägledande för tillämpningen av
miljöbalken. Av de 15 nationella målen är 12 relevanta för väg 297, delen
Östra Tandö - Bu. Nedan beskrivs kortfattat projektets uppfyllelse av
miljömålen. I tabell på nästa sida redovisas en sammanställning av
skillnader mellan alternativen vad gäller måluppfyllelse. Noteras bör dock
att målen gäller för miljösituation i hela landet och att det aktuella
projektets del i denna helhet är mycket liten.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

�Ett rikt odlingslandskap� är ett av de nationella miljökvalitetskraven

1. FRISK LUFT. Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas.

Projektet bidrar inte till att uppfylla målet, eftersom vägtrafiken medför
luftföroreningar. Trafikens negativa påverkan på luftmiljön blir, oavsett
vilket alternativ som väljs, densamma som om projektet inte genomförs.

2. GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET. Grundvattnet skall ge en säker
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

De västliga alternativen berör två vattentäkter, men åtgärder föreslås för
att förhindra påverkan på grundvattnet. Väst 1 berör yttre skyddsområde
för båda vattentäkterna, Väst 2 och Väst 3 berör inre skyddsområdet för
en och yttre för en. Risken för förorening är liten, men dessa alternativ
motverkar ändå i någon mån målet, liksom Alt Ombyggnad, Alt Förbätt-
ring och Nollalternativet, som berör en vattentäkt.

3. LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG. Sjöar och vattendrag skall
vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras sam-
tidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Förutsättningarna för att uppnå målet påverkas inte. Väg 297 korsar
några vattendrag, men får inga negativa konsekvenser för de värden som
målet tar upp, förutsatt att passagerna utformas med hänsyn till natur-
miljön.
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 4. MYLLRANDE VÅTMARKER. Våtmarkernas ekologiska och vatten-
hushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våt-
marker bevaras för framtiden.

De östliga alternativen motverkar i någon mån målet, eftersom de korsar
ett antal våtmarker (dock inte med utpekade naturvärden enligt länssty-
relsens inventering). Övriga alternativ påverkar inte förutsättningarna för
att uppnå målet.

5. HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD. Västerha-
vet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur-
värden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skär-
gård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Förutsättningarna för att uppnå målet påverkas inte. Det aktuella väg-
avsnittet går nära Dalälven, som mynnar i Östersjön, men får inga
konsekvenser för älvmiljön som kan påverka hav, kust eller skärgård.

6. INGEN ÖVERGÖDNING. Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig använd-
ning av mark och vatten.

Projektet bidrar inte till att uppfylla målet, eftersom vägtrafik innebär
utsläpp av kväveoxider. Trafikens negativa påverkan på mark- och vatten-
miljön blir, oavsett vilket alternativ som väljs, densamma som om projek-
tet inte genomförs.

7. BARA NATURLIG FÖRSURNING. De försurande effekterna av nedfall
och markanvändning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosions-
hastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.

Projektet bidrar inte till att uppfylla målet, eftersom vägtrafik innebär
utsläpp av kväveoxider. Trafikens försurande påverkan blir, oavsett vilket
alternativ som väljs, densamma som om projektet inte genomförs.

8. LEVANDE SKOGAR Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden beva-
ras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Alt Öst 1 och Öst 2 motverkar i någon mån målet, genom passage i
skogsmark som har värden för såväl biologisk produktion och biologisk
mångfald som kulturmiljö och rekreation. Övriga alternativ påverkar inte
förutsättningarna för att uppnå målet.

9. ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP. Odlingslandskapets och jordbruks-
markens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden samt kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.

Alt Väst 1, Väst 2 och Väst 3 samt Alt Ombyggnad och Alt Förbättring
motverkar i någon mån målet genom intrång i natur- och kulturmiljö av
utpekat värde i odlingsmark i älvdalen. De östliga alternativen påverkar
inte förutsättningarna för att nå målet.

låM tlalloN hcodanggybmOtlA
gnirttäbröFtlA

tlA
1tsäV

tlA
2tsäV

tlA
3tsäV

tlA
1tsÖ

tlA
2tsÖ

tfulksirF.1 - - - - - - -

tetilavkdogvanettavdnurG.2 - 0 - - - 0 0

gardnettavhcoraöjsednaveL.3 0 0 0 0 0 0 0

rekramtåvednarllyM.4 0 0 0 0 0 - -

hcotsukednaveltmassnalabivaH.5
drågräks 0 0 0 0 0 0 0

gnindögrevönegnI.6 - - - - - - -

gninrusröfgilrutanaraB.7 - - - - - - -

ragoksednaveL.8 0 0 0 0 0 - -

paksdnalsgnildotkirttE.9 0 - - - - 0 0

öjlimdggybebdoG.11 0 -/+ -/+ -/+ -/+ + +

öjlimirftfiG.21 - - - - - - -

nakrevåptamilkdasnärgeB.51 - - - - - - -

10. STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ.

Målet saknar relevans för det aktuella projektet.

11. GOD BEBYGGD MILJÖ. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt godhushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.

Samtliga alternativ medför en förbättring av bullersituation i boende-
miljön jämfört med om projektet inte genomförs, eftersom buller-
begränsande åtgärder vidtas för fastigheter med bullernivåer över gällande
riktvärden. Projektet har därigenom en positiv inverkan på förutsättning-
arna för att uppfylla målet. Alt Öst 1 och Öst 2, där vägen dras väsentligt
längre från bostadshusen än idag, medför en större förbättring av buller-
situation än övriga alternativ.

Alt Väst 1, Väst 2 och Väst 3 samt Alt Ombyggnad och Alt Förbättring
motverkar i någon mån målet genom intrång i natur- och kulturmiljö av
utpekat värde i älvdalen. Alt Öst 1 och Öst 2 påverkar inte förutsättning-
arna för att nå målet.

Sammanställning av alternativens måluppfyllelse. 0=påverkar inte förutsättningarna för att nå målet, - = motverkar målet,
+ =  bidrar till att uppfylla målet, +/- = har såväl positiva som negativa effekter på förutsättningarna för att uppnå målet.

12. GIFTFRI MILJÖ. Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden.

Under byggtiden motverkar projektet i någon mån målet, eftersom
bränslen, oljor m m används t ex för drift av maskiner. Åtgärder förutsätts
vidtas för begränsning av användning av kemikalier under byggtiden.

13. SÄKER STRÅLMILJÖ.

14. SKYDDANDE OZONSKIKT.

Målen saknar relevans för det aktuella projektet.

15. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN. Halten av växthusgaser i atmos-
fären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-
produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att
detta globala mål kan uppnås.

Projektet bidrar inte till att uppfylla målet, eftersom vägtrafiken ger
upphov till utsläpp av växthusgaser. Dessa utsläpp blir, oavsett vilket
alternativ som väljs, desamma som om projektet inte genomförs.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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.MILJÖKVALITETSNORMER

I miljöbalkens kapitel 5 finns bestämmelser om miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna anger, enligt miljöbalken, ”de förorenings- eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter
av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter.”

Nationella miljökvalitetsnormer finns i förordningen om miljökvalitets-
normer, 1998:897. De gäller för luftkvalitet och anger halter av kväve-
dioxid, svaveldioxid och bly som inte får överskridas i utomhusluft. Se
tabell. Inga regionala eller lokala miljökvalitetsnormer finns för Dalarnas
län eller Malungs kommun.

Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer, 1998:897.
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Kvävedioxid

Beträffande luftföroreningar från biltrafiken är det ingen skillnad mellan
Nollalternativet och utredningsalternativen. Med aktuella trafikmängder
bedöms halter i närheten av gällande gränsvärde för kvävedioxid, 130
mg/m³ som 1-timmesvärde inte förekomma. (Se även avsnitt 5.8 Luft-
föroreningar.)

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har inte börjat gälla än. Den träder
i kraft efter 2006-01-01. Enligt Naturvårdsverket överskrids värdet för
kvävedioxid i tätorter idag på enstaka, starkt trafikerade platser i Sverige.
Införandet av katalytisk avgasrening medför dock minskade utsläpp av
kvävedioxid och enligt SNV bedöms miljökvalitetsnormen kunna uppnås
när den träder i kraft.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms miljökvalitetsnormen för kväve-
dioxid uppfyllas när det gäller det aktuella projektet. Trafikmängden är
relativt liten (d v s kan inte jämföras med de ”enstaka, starkt trafikerade
platser” där miljökvalitetsnormen idag överskrids), och situationen
kommer att förbättras till den tid då normen träder i kraft.

Svaveldioxid

Enligt Naturvårdsverket överskrids värdet för svaveldioxid i tätorter idag
endast på en plats i Sverige, till följd av utsläpp från en sulfitmassefabrik.
Biltrafiken är inte en av de större källorna till svaveldioxidutsläpp och ger
ingenstans upphov till överskridande av miljökvalitetsnormen för tätorter.

Därmed bedöms miljökvalitetsnormen för svaveldioxid uppfyllas när det
gäller det aktuella projektet.

Bly

Enligt Naturvårdsverket överskrids miljökvalitetsnormen bly numera
aldrig i Sverige.
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VÅTMARK

Regional vision: Påverkan på Dalarnas våtmarker ska inte vara av sådan
omfattning och art att den biologiska mångfalden, natur- och kultur-
värden samt nyttjande för rekreation långsiktigt äventyras i ett regionalt
perspektiv.

Alt Öst 1 och Öst 2 korsar eller går i kanten av ett antal våtmarker (dock
inte med utpekade naturvärden enligt länsstyrelsens inventering). Påver-
kan på dessa våtmarker är dock inte av sådan omfattning att visionen
motverkas.

JORDBRUKSMARK

Regional vision: Jordbruket i Dalarna ska vara uthålligt och kretsloppsan-
passat med hög självförsörjningsgrad. Odlingslandskapets olika särdrag,
med småbiotoper, kulturmiljöer och naturliga slåtter- och betesmarker
ska bevaras i en sådan omfattning att landskapets karaktär och biologiska
mångfald består. Alla högt klassade ängs- och hagmarker brukas och
sköts så att de höga naturvärdena bibehålls och om möjligt förstärks.

Regionala mål (utdrag): Restbiotoper som t ex åkerholmar, öppna diken,
odlingsrösen, stenmurar, alléer och små våtmarker ska bibehållas i minst
nuvarande omfattning.

Alt Väst 1, Väst 2, Väst 3 samt Alt Ombyggnad och Alt Förbättring
motverkar i någon mån visionen genom intrång på odlingsmark i
älvdalen, med natur- och kulturmiljövärden samt landskapsbildsmässiga
värden. Alt Väst 1, Väst 2, Väst 3 samt Öst 1 gör intrång i en eller flera
alléer och motverkar därmed i någon mån det mål som anges ovan.

ENERGI

Regional vision: I Dalarnas län är i framti-
den energiförbrukningen effektiviserad och
energiproduktionen baseras till största
delen på förnybara energikällor. En
infrastruktur finns för rationell användning
av biobränslen från såväl skog som
jordbruk och fjärrvärmenäten i tätorterna
är utbyggda. Transportsystemet är miljö-
anpassat på regional och lokal nivå och
fossila bränslen används som drivmedel i
minimal omfattning.

Regionala mål (utdrag): Energi-
användningen (inklusive transportsektorn)
i Dalarnas län ska år 2010 till 65% baseras
på annan energi än fossila bränslen och
kärnkraft.

Energianvändningen för trafiken på väg
297 blir, oavsett vilket alternativ som
väljs, densamma som om projektet inte
genomförs. Projektet påverkar därmed inte
möjligheterna att uppnå visionen.

REGIONALA MILJÖKVALITETSMÅL

Länsstyrelsen i Dalarnas län har formulerat regionala miljömål och
visioner inom 14 områden, varav nedanstående 7 berörs av väg 297 delen
Tandö-Bu. Dessa har i princip samma inriktning som de nationella
miljökvalitetsmålen, men är mer detaljerade. Nedan redovisas de avsnitt
av mål och visioner som är tillämpliga vad gäller det aktuella projektet.

UTSLÄPP TILL LUFT.

Regional vision (utdrag): I Dalarnas län är i framtiden transportsystemet
miljöanpassat på såväl regional som lokal nivå och fossila bränslen
används som drivmedel i minimal omfattning.

Regionala mål (utdrag): Den regionala trafikplaneringen ska ha en
inriktning som leder till ett miljöanpassat transportsystem. Transportsyste-
met ska beaktas ur alla aspekter, även energianvändning.

… Miljöaspekterna ska väga tungt i det fortsatta arbetet kring möjlighe-
terna att öppna tågförbindelse Malung-Lindvallen.

Projektet bidrar inte till att uppfylla visionen och det förstnämnda målet,
eftersom vägtrafiken medför luftföroreningar. Trafikens negativa påverkan
på luftmiljön blir, oavsett vilket alternativ som väljs, densamma som om
projektet inte genomförs.

Alt Öst 1 och Öst 2, som ligger i järnvägskorridoren för en förbindelse
Malung-Lindvallen har anpassats i läge så att även en järnväg kan inrym-
mas. Därmed motverkas inte det sistnämnda målet med något alternativ.

NEDFALL AV SVAVEL, KVÄVE OCH METALLER.

Regional vision: I Dalarnas län är i framtiden nedfallet av luftföroreningar
så lågt att naturen eller människan inte lider skada.

Projektet bidrar inte till att uppfylla visionen, eftersom vägtrafiken
medför luftföroreningar. Trafikens negativa påverkan på luftmiljön blir,
oavsett vilket alternativ som väljs, densamma som om projektet inte
genomförs.

SKOGSMARK

Regional vision: Länets skogsmark ska nyttjas på ett sådant sätt att den
biologiska mångfalden, kulturmiljövården och den långsiktigt uthålliga
produktionsförmågan inte äventyras. Nyttjandevärdena för turism, fritid
och jakt ska behållas på minst dagens nivå.

Alt Öst 1 och Öst 2 motverkar i någon mån visionen, genom passage i
skogsmark som har värden för biologisk mångfald, kulturmiljö, skogs-
produktion och rekreation. Övriga alternativ påverkar inte förutsättning-
arna för att uppnå visionen.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

En av de regionala miljövisionerna för Dalarnas län gäller länets skogsmark.

BULLER

Regional vision: I Dalarnas län utsätts i framtiden inga människor för
buller från trafiken och andra källor i sådan omfattning att det utgör ett
hälsoproblem. Problemområden har åtgärdats lokalt och riksdagens mål
överskrids inte.

Regionala mål (utdrag): Åtgärder ska senast 2003 vidtas för de fastigheter
som exponeras för bullernivåer över de nivåer som anges kortsiktigt i
regeringens direktiv för infrastrukturplaneringen i länet.

Samtliga alternativ medför en förbättring av bullersituation i boende-
miljön jämfört med om projektet inte genomförs, eftersom buller-
begränsande åtgärder vidtas för fastigheter med bullernivåer över gällande
riktvärden. Projektet har därigenom en positiv inverkan på förutsättning-
arna för att uppfylla visionen och ovanstående mål. Alt Öst 1 och Öst 2,
där vägen dras längre från bostadshusen än idag, medför en större för-
bättring av bullersituation än övriga alternativ.
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MILJÖBALKENS HÄNSYNSREGLER

I miljöbalkens 2 kap redovisas de allmänna hänsynsregler som är grund-
läggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och
dispens. Nedan redovisas en kort bedömning hur de allmänna hänsyns-
reglerna tillämpats eller avses tillämpas i projektet.

PRÖVNING (2 kap 1§)

När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och
när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt
denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av
detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet
som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försum-
bar betydelse i det enskilda fallet.

Vad gäller prövning om tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens
är det Vägverket som i detta fall ska visa vilka förpliktelser som iakttas
med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 i
Miljöbalken. Vägutredningen är den samlade handling som ställer
konsekvenserna för olika alternativ mot varandra för prövnings- och
beslutstillfället.

KUNSKAPSKRAV (2 kap 2§)

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksam-
hetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada eller olägenhet.

Inför vägutredningen fanns önskemål om en fördjupad kulturmiljö-
utredning, vilken har utförts av Dalarnas Museum inom ramen för
vägutredningen. Övrigt underlagsmaterial till vägutredningen har in-
hämtats från bl a Vägverket, Malungs kommun och länsstyrelsen.

FÖRSIKTIGHETSMÅTT (2 kap 3§)

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön.

Under rubriken ”Möjliga åtgärder” i MKB:n redovisas åtgärder som
föreslås övervägas i kommande planeringsskeden. Åtgärderna innebär ofta
lösningar för att mildra eller begränsa förväntade negativa miljö-
konsekvenser.

LOKALISERING (2 kap 4§)

För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområ-
den annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som är lämplig med
hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap.

För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att
ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön.

Vägutredningen är det skede där lokaliseringen av vägen prövas. Under
arbetet med att ta fram vägutredningen har sex alternativ utretts, bl a
med avseende på bästa möjliga läge i plan och profil med hänsyn till
funktion och miljöaspekter. Olika alternativa delsträckningar har stude-
rats bl a för de östliga alternativen och för Väst 2 och Väst 3 vid Bu.

HUSHÅLLNINGSPRINCIPER (2 kap 5§)

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.

Vägutredningen redovisar de olika vägalternativens konsekvenser på en
översiktlig nivå. Bland annat har en så god massbalans som möjligt
eftersträvats. I kommande planeringsskeden, då arbetet fördjupas, kom-
mer hushållningsprinciperna att kunna bedömas mer detaljerat.

PRODUKTVAL (2 kap 6§)

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter
eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för männis-
kors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller
organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk
produkt eller bioteknisk organism.

Dessa frågor utreds närmare i arbetsplanen, men framför allt i bygg-
handling och byggande.

SKÄLIGHETSAVVÄGNING (2 kap 7§)

Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört
med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om totalförsvars-
verksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta
förhållande beaktas vid avvägningen. Avvägningen enligt första stycket får
inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts.

Vägutredningen kan ses som en del i en tidig skälighetsavvägning. Här
redovisas, i den samlade bedömningen, tekniska, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenser av vägförslagen på ett sådant sätt att besluts-
fattare kan göra en skälighetsbedömning.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

AVHJÄLPANDESKYLDIGHET (2 kap 8 §)

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en
åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess
skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den
omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i
denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten
uppkomma.

I vägutredningen redovisas förslag för att avhjälpa och motverka att skada
och olägenhet uppkommer. Om skador eller olägenheter ändå uppstår
ansvarar Vägverket för att avhjälpa eller ersätta dessa i enlighet med
lagstiftningen.

Kunskapskravet i Miljöbalkens hänsynsregler i 2 kap 2 § - om att skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet - har beaktats genom
att en fördjupad kulturmiljöutredning utförts.
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6. Samlad bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av de studerade väg-
alternativens konsekvenser i jämförelse med Nollalternativet. Se även
sammanfattning av konsekvenserna från teknisk och ekonomisk synpunkt
i avsnitt 4.1 samt sammanfattning av miljökonsekvenser i avsnitt 5.1.
Med samtliga alternativ förbättras vägens funktion, tekniska standard,
framkomlighet och trafiksäkerhet. Alla alternativen utom Öst 2 är
samhällsekonomiskt lönsamma.

Jämförelse mellan alternativen

Vägsystemets funktion

Alternativ Väst 3 ger den bästa funktionen, något bättre än alternativ
Väst 2 och Väst 1 som är likvärdiga. Alternativ Öst 1 ger en något sämre
funktion än de västliga alternativen. Alternativen Öst 2 och Ombyggnad
ger likvärdig funktion, något sämre än alternativ Öst 1. Alternativ För-
bättring ger den minsta förbättringen av vägens funktion. Skillnader i
vägsystemens funktion beror främst på trafiksäkerheten och framkomlig-
heten, som beskrivs närmare nedan.

Teknisk standard

De västliga och östliga alternativen är likvärdiga och målstandard uppnås.
I alternativen Ombyggnad och Förbättring uppnås inte målstandard.

Framkomlighet

Alternativ Väst 2 och Väst 3 ger den bästa framkomligheten, något bättre
än Alternativ Ombyggnad och Väst 1 som är likvärdiga. Alternativ
Ombyggnad ger lika god framkomlighet som de västliga alternativen och
bättre än alternativen Öst 1 och Öst 2, som i sin tur är bättre än alterna-
tiv Förbättring. De västliga alternativens fördelar jämfört med alternati-
ven Ombyggnad och Förbättring är hastighet, teknisk standard samt att
nuvarande väg 297 kan fungera som lokalväg och gång-/cykelväg. De
västliga alternativens fördelar gentemot de östliga alternativen är främst
kortare vägsträcka.

Trafiksäkerhet

Alternativ Öst 2 ger den bästa trafiksäkerheten, något bättre än Öst 1
och de västliga alternativen som är likvärdiga. Samtliga alternativ utom
alternativ Ombyggnad och alternativ Förbättring ger en markant förbätt-
ring jämfört med Nollalternativet vad gäller antalet svåra olyckor. Det
totala antalet olyckor förväntas dock öka med de västliga alternativen.
Även alternativen Ombyggnad och Förbättring ökar trafiksäkerheten
jämfört med Nollalternativet, dock mindre än övriga alternativ.

SAMLAD BEDÖMNING

Samhällsekonomiskt nytta

Alternativ Väst 3 ger störst samhällsekonomisk nytta. Samtliga tre väst-
liga alternativ är något bättre än alternativ Ombyggnad. Dessa alternativ
har en god trafikekonomisk nytta och jämförelsevis låg anläggningskost-
nad. Alternativ Förbättring och alternativ Öst 1 ger en relativt låg sam-
hällsekonomisk nytta, medan alternativ Öst 2 ger negativ samhällsekono-
misk nytta. De östliga alternativen har en god trafikekonomisk nytta men
jämförelsevis hög anläggningskostnad. Alternativ Förbättring har en låg
trafikekonomisk nytta, som inte vägs upp av den jämförelsevis låga
anläggningskostnaden

Markanvändning

De västliga alternativen ligger till större delen i jordbruksmark och de
östliga till större delen i skogsmark. Alternativen Ombyggnad, Förbätt-
ring och Väst 1 motsvarar väglägen enligt kommunens översiktsplan.
Alternativen Väst 2 och Väst 3 ligger på större delen av sträckan i
översiktsplanens vägreservat, men båda delvis inom område med gällande
byggnadsplanområde. Alternativen Öst 1 och Öst 2 ligger på större
delen av sträckan i det järnvägsreservat som anges i kommunens översikts-
plan, men bedöms gå att samordna med järnväg.

Näringsliv och turism

Alternativen Öst 1 och Öst 2 skiljer sig från övriga studerade alternativ
genom att vägen ligger utanför byarna. Byarnas verksamheter och service-
funktioner blir inte synliga för förbipasserande och kan därmed tappa
kundunderlag.

Med alternativen Förbättring och Ombyggnad ligger väg 297 kvar
genom byarna och situationen för näringsliv och turism i området för-
ändras därmed inte. Med de västliga alternativen blir skillnaden för
näringsliv och turism liten. Ny väg ligger nära den nuvarande och
anslutningar finns, varigenom möjligheterna är goda att marknadsföra
verksamheter som är beroende av att locka in förbipasserande. Alternativ
Väst 3 är något sämre än alternativen Väst 1 och Väst 2.

Miljö

Alternativen Öst 1 och Öst 2 bedöms vara bäst från miljösynpunkt. De
medför mindre intrång än övriga alternativ vad gäller naturmiljö, kultur-
miljö, jordbruk och landskapsbild, eftersom vägen förläggs utanför
Västerdalälvens dalgång, samt större förbättring av boendemiljön genom
avlastning av nuvarande väg 297.

Samtliga övriga alternativen ligger inom riksintresseområdet Görälven-
Västerdalälven (naturmiljö) samt riksintresseområdet Västerdalälven med
Görälven (friluftsliv). Alternativen Väst 1, Väst 2 och Väst 3 går i nytt
läge inom dessa områden och får bl a därför större negativa miljö-
konsekvenser än alternativen Ombyggnad och Förbättring.

Studerade vägalternativ
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Redogörelse för respektive alternativ

Alternativ Ombyggnad

Alternativ Ombyggnad ger bra funktion, framkomlighet, trafiksäkerhet
och samhällsnytta, men uppfyller inte målstandard för vägen. Alternati-
vet medför omfattande intrång på tomtmark längs vägen och kräver
rivning eller flyttning av ett antal bostadshus och övriga byggnader.
Alternativ Ombyggnad är på grund av detta även det sämsta alternativet
vad gäller bullerstörningar och landskapsbild. Antalet bullerstörda
bostadshus ökar jämfört med Nollalternativet. Alternativet går inom
riksintresseområden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv i Västerdal-
älvens dalgång och får här negativa konsekvenser för natur- och
kulturmiljövärdena samt landskapsbilden genom vägbreddning, byg-
gande av parallellvägar och GC-vägar, flyttning eller rivning av byggnader
samt tillkomst av bullerplank. Vad gäller friluftsliv och naturresurser är
alternativ Ombyggnad däremot ett av de bästa alternativen, eftersom
vägen ligger kvar genom byarna och markintrånget är mindre än med
övriga alternativ.

Alternativ Förbättring

Alternativ Förbättring ger sämst funktion, framkomlighet och trafiksäker-
het av de studerade alternativen. Målstandard för vägen uppfylls inte.
Alternativet medför intrång på ett fåtal bostadshus och övriga byggnader
samt på tomtmark längs vägen. Alternativet ger mindre bullerstörningar
än alternativ Ombyggnad, men mer än övriga alternativ. Alternativet går
inom riksintresseområden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv i
Västerdalälvens dalgång och får här negativa konsekvenser för natur- och
kulturmiljövärdena samt landskapsbilden, men är samtidigt ett av de
bästa alternativen vad gäller friluftsliv och naturresurser, av samma orsak
som alternativ Ombyggnad. Boendemiljön förbättras något jämfört med
Nollalternativet, genom minskat antal bullerstörda bostadshus.

Alternativ Väst 1

Alternativ Väst 1 ger mycket bra funktion, framkomlighet, trafiksäkerhet
och samhällsnytta, men är något sämre än Väst 2 och Väst 3 ur samtliga
dessa aspekter. Alternativet medför intrång på ett fåtal bostadshus och
övriga byggnader samt på tomtmark längs vägen. Berör yttre skyddsom-
rådet för vattentäkterna i Rissätra och Limedsforsen samt medför intrång
i jordbruksmark, dock mindre än Alternativ Väst 2 och Väst 3. Alternati-
vet går inom riksintresseområden för naturmiljö, kulturmiljö och frilufts-
liv i Västerdalälvens dalgång och ger negativa konsekvenser för natur- och
kulturmiljövärdena samt landskapsbilden. Boendemiljön förbättras
genom minskat antal bullerstörda bostadshus.

Alternativ Väst 2

Alternativ Väst 2 ger mycket bra funktion, framkomlighet, trafiksäkerhet
och samhällsnytta, något bättre än Väst 1 men något sämre än Väst 3 ur
samtliga dessa aspekter. Alternativet medför intrång på ett fåtal bostads-
hus och övriga byggnader samt på tomtmark längs vägen och gör intrång
i byggnadsplanelagt område i Bu. Berör inre skyddsområdet för vatten-
täkten i Rissätra och yttre skyddsområdet för vattentäkten i Limedsforsen
samt medför störst intrång i jordbruksmark, dock något mindre än
Alternativ Väst 3. Alternativet går inom riksintresseområde för natur-
miljö, kulturmiljö och friluftsliv i Västerdalälvens dalgång (i ny sträck-
ning på längre sträcka än Väst 1) och ger negativa konsekvenser för natur-
och kulturmiljövärdena samt landskapsbilden. Boendemiljön förbättras
mer än med Alternativ Väst 1 genom minskat antal bullerstörda bostads-
hus.

Alternativ Väst 3

Alternativ Väst 3 ger bäst funktion, framkomlighet, trafiksäkerhet och
samhällsnytta av de studerade alternativen. Alternativet medför intrång
på ett fåtal bostadshus och övriga byggnader samt på tomtmark längs
vägen och kan medföra marginellt intrång i byggnadsplanelagt område i
Limedsforsen. Berör inre skyddsområdet för vattentäkten i Rissätra  och
yttre skyddsområdet för vattentäkten i Limedsforsen samt medför intrång
i jordbruksmark. Alternativet går inom riksintresseområde för naturmiljö,
kulturmiljö och friluftsliv i Västerdalälvens dalgång (i ny sträckning på
längre sträcka än Väst 1) och ger negativa konsekvenser för natur- och
kulturmiljövärdena samt landskapsbilden. Boendemiljön förbättras mer
än med Alternativ Väst 1 och Väst 2 genom minskat antal bullerstörda
bostadshus.

Alternativ Öst 1

Alternativ Öst 1 ger mycket bra trafiksäkerhet och bra funktion, men
jämförelsevis låg framkomlighet och låg samhällsnytta. Alternativet
medför intrång på ett fåtal bostadshus och övriga byggnader samt på ett
fåtal tomter längs vägen. Alternativet tar skogsmark i anspråk och medför
barriäreffekter för friluftslivet i skogen öster om byarna, men är samman-
taget bra ur miljösynpunkt, eftersom älvdalen undviks. Boendemiljön
förbättras betydligt mer än med de västliga alternativen, genom minskat
antal bullerstörda bostadshus. Alternativet är sämre än övriga studerade
alternativ, förutom Öst 2, vad gäller näringsliv och turism, eftersom
genomfartstrafiken försvinner och vissa verksamheter och service-
funktioner längs nuvarande väg därmed tappar kundunderlag.

Alternativ Öst 2

Alternativ Öst 2 ger mycket bra trafiksäkerhet och bra funktion, men
jämförelsevis låg framkomlighet och negativ samhällsnytta. Alternativet
tar skogsmark i anspråk och medför barriäreffekter för friluftslivet i
skogen öster om byarna, men är sammantaget bra ur miljösynpunkt,
eftersom älvdalen undviks. Beträffande boendemiljön är Öst 2 bäst,
eftersom antalet bullerstörda bostadshus är lägst. Alternativet är sämre än
övriga studerade alternativ vad gäller näringsliv och turism, eftersom
genomfartstrafiken försvinner och vissa verksamheter och service-
funktioner längs nuvarande väg därmed tappar kundunderlag.
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7. Samråd

MYNDIGHETSKONTAKTER

Möte med Malungs kommun hölls den 17 januari 2001.

Projektet behandlades på länsstyrelsens planberedning den 5 februari
2001.

UTÖKAT SAMRÅD

Utökat samråd med miljökonsekvensbedömning enligt miljöbalken 6 kap
5 § har genomförts. Härvid inkom bl a följande synpunkter:

Banverket

Har inget att invända. Har inga pågående planer eller projekt som berör
förstudieområdet.

Försvaret

Har inget som kan påverkas inom de redovisade alternativa väg-
korridorerna.

Svenska kraftnät (SvK)

Har inga invändningar mot de redovisade planerna. Utgår från att de
punkter, där den planerade vägen kommer att korsa SvK:s ledningar,
redovisas noggrant för bedömning av åtgärder på dessa.

Jordbruksverket

Har inga synpunkter på alternativval och noterar att jord- och skogsbruk
kommer att behandlas i MKB. En intrångsfråga som då bör belysas är
vägens inverkan på jordbrukets dränerings- och avvattningssystem.

Sveriges geotekniska institut (SGI)

SGI ser inga geotekniska svårigheter som kan hindra de redovisade
alternativen. Byggbarheten från geoteknisk synpunkt bedöms generellt
vara god för samtliga korridorer. Det kan i terrängen närmast Väster-
dalälven förekomma relativt finkorniga jordar och flytningsproblem. Det
kan exempelvis finnas lokala stabilitetsproblem/grundläggnings-
svårigheter att ta hänsyn till för alternativ Väst 1 vid ca km 4/000.

Det är viktigt att i fortsatta utredningar redovisa hur man geotekniskt
kan lösa passager med dåliga grundläggningsförhållanden, grundvatten-
påverkan, övrig miljöpåverkan etc.

Grundvattenintressena kan få stor betydelse vid val av korridor. Eftersom
isälvsavlagringar dominerar får man stora tillrinningsområden/skyddsom-
råden kring vattentäkter. Det kan därför skilja på behovet av skyddsåtgär-
der mellan föreslagna vägkorridorer. För vissa alternativ kan omfattande
skyddsåtgärder eller omläggning av vattentäkter komma att erfordras.
Exempelvis redovisas vid km 1/000 ett skyddsområde som skulle beröra
en allt längre vägsträcka ju längre österut vägen läggs. Geohydrologiskt
underlag saknas för en närmare analys av de föreslagna korridorerna.
Institutet rekommenderar därför att erforderligt geohydrologiskt under-
lag tas fram före slutligt val av korridor.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Frågor som bör belysas från kulturmiljösynpunkt i en miljökonsekvens-
beskrivning:

Beskrivningen bör inledningsvis utreda vilket underlag som behövs för

• att bedöma om projektet kan genomföras utan oacceptabla konse-
kvenser för kulturmijön

• att finna det för kulturmiljön bästa läget

• att kunna anpassa projektet till kulturmiljön

Rapporter från arkeologiska undersökningar och utredningar är viktiga
kunskapskällor.

Tydliga kartor är även viktigt där förhållandet mellan alternativa
sträckningar och kulturobjekt/miljöer visas.

Skogsvårdsstyrelsen

Alternativ Nollplus (benämns i denna utredning Alternativ Ombyggnad
och Alternativ Förbättring) tar mycket lite ny mark i anspråk. Alternativ
Väst och Öst tar ny mark i anspråk. Alternativ Öst 1 och Öst 2 berör
mest skogsmark och är de sämsta alternativen ur skoglig synpunkt. Inom
de föreslagna vägsträckningarna för alternativen Öst 1 och Öst 2 finns
kända (och eventuellt även ännu okända) nyckelbiotoper och objekt med
höga naturvärden.

Skogsvårdsstyrelsen förordar att Vägverket arbetar vidare med alternativ
Nollplus. Såväl det västra som östra alternativet bör ej komma till utfö-
rande.

SAMRÅD

Naturskyddsföreningen i Övre Västerdalarna

Alla beskrivna alternativ medför omfattande konsekvenser för antingen
natur/miljö eller boende i dalgången. Alternativ liggande på den västra
sidan saknas och det framgår ej om detta tidigare utretts.

Inventeringarna med avseende på naturvärden och kulturlämningar är ej
fullständiga.

En fullständigare inventering av nyckelbiotoper och andra naturvärden
förordas därför inför slutlig MKB.

Barriäreffekter för boende i bygden liksom rörligt friluftsliv blir bety-
dande i alla alternativen. En mer utförlig analys av effekterna förordas
samt hur de negativa effekter kan mildras och vad kostnaderna blir för
samhället och den enskilde.

Kontrollstationer bör finnas under 5-10 år för att utvärdera hur flora och
fauna reagerar på vägsalt, fragmentering mm. Även förändringen på de
sociala värdena bör kontrolleras.

I tidigare analys har konsekvenserna av en vägstandard för 110-väg
bedömts. För att fullgott kunna utvärdera vilket alternativ som är bäst
efterfrågas tydligare angivelser av vilken fart som trafiken i verkligheten
kommer att hålla.

En svaghet i MKBer är att man låser vägen vid fasta punkter där den ska
börja och sluta. En diskussion saknas där man talar mer om en framtida
helhetslösning för turismen och logistiken. Kanske bästa lösningen inte
börjar i Tandö och slutar i Bu.

Jägarförbundet Lima jaktvårdskrets

Såväl kretsstyrelsen som jaktlagen förkastar helt alternativen Öst 1 och
Öst 2. Dessa vägsträckningar går genom mycket viltrika områden och
viltolyckorna kommer att öka dramatiskt. Området innehåller ett flertal
gamla myrodlingar som idag används av framförallt älg och rådjur för
bete.

Alternativ Väst 1 förordas. Om någon av de föreslagna anslutningarna
alternativ Väst 2 eller Väst 3 kommer i fråga finns inga invändningar till
dessa.

De två östra förslagen omfattar sträckan Tandö-Lundbacken, vilket bör
framgå av namnet på arbetsplanen.
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SAMRÅD, FORTSATT ARBETE

8.Fortsatt arbete
Efter remissbehandling kommer Vägverket att besluta om vilket väg-
alternativ som ska ligga till grund för fortsatt projektering.

I nästa projekteringsskede kommer en arbetsplan, som i detalj redovisar
vägens utformning och miljökonsekvenser, att upprättas. I samband med
att arbetsplanen upprättas hålls formella samråd med markägare och
andra som berörs av vägförslaget. Syftet med samrådet är att hänsyn ska
tas till enskilda intressen och att enighet om vägförslaget om möjligt ska
uppnås. Arbetsplanen fastställs därefter av Vägverket efter samråd med
länsstyrelsen. Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning
hänskjuts frågan om fastställelse av planen till regeringens prövning.

Till sist upprättas en bygghandling som i detalj anger hur vägen ska
byggas.

Räddningsverket

Förstudien utgör ett gott exempel på hur riskfrågor kan behandlas  i en
förstudie i ett vägprojekt.

Räddningsverket förutsätter att säkerhetsfrågorna utvecklas ytterligare i
de kommande planeringsstegen. Särskilt i miljökonsekvensbeskrivningen
bör en noggrann redogörelse göras vilka olycksrisker som finns, risknivåer
och riskreducerande åtgärder.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

I förstudien saknas jordartsinformation om de olika alternativen. Enligt
SGUs jordartskarta över Kopparbergs län (SGU serie Ca 21, utgiven
1950) utgörs området som berör alternativ Väst och alternativ 0 (be-
nämns i denna utredning Alternativ Ombyggnad och Alternativ Förbätt-
ring) av sand och grus medan alternativ Öst huvudsakligen ligger på en
moränsluttning som ställvis har hög blockhalt.

Vägverket synes i sitt utredningsarbete ha uppmärksammat de konflikter
som kan finnas kring hydrogeologiska problemställningar (kommunala
vattentäkter och skydd av dessa samt grundvattenberoende naturmiljöer).

SGU framhåller vikten av dokumentation av enskilda brunnar och att
referensmätningar av vattennivåer och vattenkvalitet görs samt betydelsen
av att jord- och bergsskärningar dokumenteras under pågående vägarbete.

Det östliga alternativet och sträckningen Öst 2 förordas för att bevara
moränsluttningens ravinbildning.

Malungs kommun

Kommunen intar tillsvidare en avvaktande hållning till alternativ Noll-
plus (benämns i denna utredning Alternativ Ombyggnad och Alternativ
Förbättring). Att bygga ut vägen med lägre målstandard betraktas som
synnerligen tveksamt med hänsyn till att kommunen eftersträvar
riksvägsstatus för hela Västerdalälven till Sälen. Om målstandard ska
erhållas befaras att fastighetsintrång m m blir av oacceptabel omfattning.

En fortsatt utredning av alternativ Väst tillstyrks. Kommunen har tidi-
gare avstyrkt mer västliga sträckningar vid Bu industriområde, vilket
skulle medföra att ändring av gällande detaljplan krävs. Kommunen har
nu ingen direkt erinran mot att alternativ Väst 2 och Väst 3 studeras
vidare.

De östliga alternativen bedöms innebära totalt sett större konflikter och
olägenheter (bl a konflikt med skogsbruk, rekreationsintresse och
järnvägsintresse, avbräck för näringsidkare längs befintlig väg, oattraktiva
sträckningar ur upplevelsesynpunkt) jämfört med övriga alternativ.
Alternativ Öst medför två korsningar med en framtida järnväg, vilket bör
medtas som en kostnadskonsekvens.

Kommunen har inga förslag på ytterligare utredningsalternativ.

Kommunen förutsätter att MKB:n under rubriken ”landskapsbild”, även
innefattar en bedömning av vägtrafikanternas upplevelse av vägen med

omgivningar. Under rubriken ”friluftsliv” förutsätts att befintliga spår i
rekreationsområdet öster om Ytternäs behandlas.

Vid sidan av miljökonsekvenser, förutsätts att vägsträckningarnas (i
synnerhet de östligas) konsekvenser för det lokala näringslivet redovisas,
samt att väglokalisering inte får ske så att möjlighet till återuppbyggnad
av järnväg kompliceras.

INFORMATIONSMÖTE

Informationsmöte för allmänheten hölls den 8 februari 2001 i Folkets
Hus i Limedsforsen. På detta möte presenterades förutsättningarna för
vägutredningen, med alternativen Väst 1, Ombyggnad, Förbättring, Öst
1 och Öst 2.

Av de intressenter som yttrade sig var flera negativa till en östlig dragning
än till en västlig. Bland annat lämnades följande synpunkter:

• Det är felaktigt att fortsätta utreda den tidigare arbetsplanens alterna-
tiv (Väst 1), eftersom regeringen upphävt den arbetsplanen.

• Väg 297 är en livsnerv genom byarna, det ska vägutredningen ta
hänsyn till, bl a konsekvenser för industrier, gatukök o dyl längs vägen.
Om vägen dras förbi Limedsforsen enligt de östliga alternativen
drabbas byn hårt.

• De östliga alternativen gör intrång i fornlämningar samt en ravin, där
vägen måste läggas på bro, vilket är negativt.

• De östliga alternativen skär av ortsbefolkningen från vägar och stigar
som nyttjas sedan lång tid.

• Alternativ Ombyggnad eller Alternativ Förbättring förordas, d v s att
befintlig väg åtgärdas, bl a profilen vid en siktskymmande höjd i
Ytternäs.

• En västlig dragning gör intrång på fastigheter och flera berörda
fastighetsägare är missnöjda med detta.

• Riksintressena ska prioriteras, alltså är en östlig dragning att föredra
framför en västlig.

Efter informationsmötet inkom tre skriftliga yttranden:

• I två yttranden (ett från fem fastighetsägare i Bu och Ytternäs samt ett
från en fastighetsägare i Bu) begärdes att flera västliga alternativ än
Väst 1, det enda västliga alternativ som redovisades på informations-
mötet, skulle studeras.

• I ett yttranden, från en fastighetsägare i Bu och Ytternäs samt ett från
en fastighetsägare i Bu ansågs att de östliga alternativen skulle förkas-
tas.

Dessa synpunkter ledde till att vägutredningen utökades med ytterligare
två västliga alternativ.
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BILAGOR

BILAGOR

Planer och profiler: Alt Ombyggnad och Alt Förbättring
Alt Väst 1
Alt Väst 2
Alt Väst 3
Alt Öst 1
Alt Öst 2

OBS! Planer och profiler i bilagorna visar de vägsträckningar som
studerats i vägutredningen som grund för bl a kostnadsbedömningar.
Noteras bör dock att alternativen Öst 1 och Öst 2 utgör möjliga
sträckningar inom en bestämd korridor (inte beslutade sträckningar).
Korridorens utbredning framgår t ex av översiktskarta på sidan 4.
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