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Sammanfattning
Trafikverket planerar att byta ut bron på väg 752 över utloppet till Västra Örten i Mölnbacka, Forshaga
kommun. Bron är i dåligt skick och har låg bärighetsklass (BK2), vilket innebär att tyngre fordon inte
får passera över bron. Den har vid broinspektion bedömts vara i behov av utbyte eller större underhåll
relativt omgående, samt att genomförd bärighetsutredning visar att den inte klarar större laster än vad
som tillåts idag, även efter ett utfört underhåll.

Trafikverket har beslutat att bron ska bytas ut. Vid anläggandet planeras den nya bron att läggas i nytt
läge, ca 5 m norr om befintlig bro, och anslutande vägar byggas om.

I nuläget bedöms uppsättning av nya brostöd och utrivning av de gamla brostöden, kunna göras på
land och därför behöver området under vattenytan inte påverkas. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen har beslutat därom.

Vägen och bron utformas så att två lastbilar med påhängningsvagn kan mötas. Åtgärden medför därför
att framkomligheten på väg 752 kommer öka. Skyltad hastighet kommer vara 70 km/tim. Ny mark och
strandområde tas i anspråk för den nya anläggningen, både till bro och ny väg. Nytt vägområde med
vägrätt i denna vägplan omfattar ca 6 266 m2 och område med tillfällig nyttjanderätt omfattar ca 4 750
m2. Eftersom den nya bron byggs i nytt läge innebär det att den gamla bron rivs först efter att trafiken
har flyttats till den nya bron. I och med detta utförande kommer trafik hela tiden att kunna passera.
Vägförslaget innebär att den del av väg 752, som inte sammanfaller med den nya vägsträckningen
(sektion ca 0/060 – 0/250) dras in som allmän väg och rivs. Vägdelen som utgår ur allmänt underhåll
och som rivs kommer återställas till naturmark liknande omgivande mark. Marken återgår till
markägaren. De miljöaspekter som bedöms påverkas av åtgärderna är: landskapsbilden, naturmiljö,
vattenmiljö, kulturmiljö, miljöbelastning, rekreation och friluftsliv, naturresurser, pågående
markanvändning samt klimat och risker.

Värdet av landskapsbilden i området bedöms vara mycket högt, då det ingår i ett område som omfattas
av landskapsbildskydd. Landskapsbilden bedöms påverkas måttligt negativt av föreslagen vägplan,
eftersom den nya vägen blir dominerande i landskapet. Förslag på gestaltning har tagits fram med
möjligheter att förstärka landskapets värden i området.

En naturvärdesinventering har gjorts i området. Hela området omfattas av strandskydd, både generellt
och utökat (runt V Örten). Några äldre lövträd är särskilt skyddsvärda, och en rad med lind ingår även
i en enkelsidig allé. Blåsippa, tibast och huggorm, som är fridlysta arter, påträffades vid artinventering
och dessa bedöms påverkas av vägplanen. Åtgärder för att undvika skada och kompensera för arter och
skyddsvärda träd redovisas i vägplan.

Åtgärderna är planerade påbörjas under hösten 2021 och slutföras under våren 2022.



8

1. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och
projektmål

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar
och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan (Figur 1).

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen ska byggas. Hur lång tid
utredningen tar beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns
alternativa sträckningar, vilken budget som finns och berörda intressenters åsikter.

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

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

Figur 1. Planläggningsprocess för vägplaner. Bild från Trafikverkets rapport: Planläggning av vägar och järnvägar.
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1.1. Bakgrund
Väg 752, som går mellan Mölnbacka och riksväg 63, är utpekad av näringslivet (inklusive
bärighetsgruppen i Värmland) som en viktig väg. Strax öster om Mölnbacka, på väg 752, finns en bro
som korsar Västra Örtens utlopp (Figur 2). Bron är en balkbro som byggdes 1947 och har
bärighetsklass BK2, vilket innebär att tyngre fordon inte får passera över den. Bron är även smal samt
har en del skador, framförallt korrosion på huvudbalkarna som behöver bytas ut eller åtgärdas relativt
omgående1.

Trafikverket har beslutat att byta ut bron. För att inte stänga vägen under byggtiden placeras den nya
bron bredvid den gamla, som rivs först efter att trafiken flyttats till den nya bron.

Trafikverket ska ta fram en vägplan för ny bro med bärighetsklass BK4 och anslutande väg till bron.

Figur 2. Översiktlig karta över
projektområdet (t.v.), översiktskarta
(t.h.). © Geodatasamverkan
Lantmäteriet.

1.2. Tidigare studie
I tidigare arbete har Trafikverket utrett och tagit fram bygghandling för ny bro. Den nya bron har valt
att byggas i nytt läge på grund av att kunna hålla befintlig väg och bro öppen för trafik under hela
byggtiden. Norr om befintlig bro är kanalen smalare och där finns utrymme att bygga den föreslagna
bron, som har valts för att undvika formsättningar i vattnet. Placeringen norr om befintlig bro
möjliggör bättre förutsättning att anpassa mot befintlig väg.

Denna vägplan hanterar brons anslutningar till den nya brons läge. Under våren 2019 har
samrådsunderlag tagits fram som presenterats för Länsstyrelsen och enskilda markägare.
Länsstyrelsen fattade beslut om att åtgärden inte innebär betydande miljöpåverkan, vilket ligger till
grund för detaljeringsnivån på miljöbeskrivningen i denna planbeskrivning.

1 Trafikverket, BatMan, 2019
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1.3. Ändamål och projektmål
Trafikverket har som avsikt att med åtgärden bidra till ökad regional utveckling och transportkvalitet
samt reducera miljöbelastningen och vägslitage.

Följande projektmål har formulerats:

· Möjliggöra för fordon med fordonsklass BK4 att passera över bron.

· Återskapa landskapets karaktär.

2 Miljöbeskrivning
2.1. Syfte
Syftet med miljöbeskrivningen är att beskriva de huvudsakliga effekterna och konsekvenserna för
människors hälsa och för miljön, samt att beskriva vilka skyddsåtgärder som ska genomföras för att
begränsa projektets negativa effekter för miljön.

Denna miljöbeskrivning har huvudsakligen författats av Annelie Thor (teknikansvarig miljö) och
granskats av Johanna Gelang Alfredsson. I arbetet har även flera expertkompetenser inom Sweco
medverkat inom följande områden: geoteknik, förorenad mark, kulturmiljö, klimat- och riskutredning,
vatten, naturvärdesinventering, trafikanalys samt landskap/gestaltning.

2.2. Läsanvisning
I kapitel 2.5 beskrivs de befintliga förhållanden som bedömts relevanta för detta projekt. I kapitel 4
beskrivs effekter och konsekvenser under bygg- och driftskedet för respektive miljöaspekt. En samlad
bedömning över projektets effekter och konsekvenser för miljön görs i kapitel 6, tillsammans med en
beskrivning av projektets överensstämmelse med miljökvalitetsmål. Miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden
tas upp i kapitel 6.

I avsnitt 10, Fortsatt arbete, redovisas behov av anmälan/tillstånd och dispenser samt kontroll,
uppföljning och viktiga frågor som ska hanteras eller utredas i det fortsatta arbetet.

Ett antal utredningar har genomförts som underlag till plan- och miljöbeskrivningen. De utredningar
som har koppling till miljöbeskrivningen omfattar kulturmiljö och fornlämningar, naturvärden,
riskutredning, trafikanalys som underlag för buller och markföroreningar. Dessa ligger som grund till
miljöbedömningarna och relevanta delar sammanfattas i miljöbeskrivningen.

2.3. Avgränsning
Avgränsningen har gjorts utifrån geografisk avgränsning, tid, miljöaspekter och tidigare arbete.

2.3.1. Geografisk avgränsning
I denna handling förekommer två olika geografiska begrepp; utredningsområde och influensområde.
Utredningsområdet avser projektets geografiska avgränsning (Figur 3). Ett område om 50 m från
vägområdet har använts och det är inom detta område som projektet kan medföra fysiskt intrång.

Influensområde utgörs av det område som på ett eller annat sätt kan påverkas av föreslagna åtgärder.
Bedömning av miljöeffekter och konsekvenser kommer att göras för åtgärdernas influensområde.
Influensområdets storlek varierar beroende på vilken miljöaspekt som studeras (Figur 3). För vissa
miljöaspekter är influensområdet större än själva utredningsområdet. För boendemiljö har ett
influensområde om ca 50 - 70 m från befintlig vägs mitt använts. För vattenmiljö har hela
vattenförekomsten nedströms befintlig bro ingått som influensområde. I nuläget finns inte kännedom
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om några pågående verksamheter i närområdet som skulle kunna innebära en kumulativ effekt. Efter
genomförda samråd kan nya uppgifter komma in som påverkar bedömningen i nästa skede.

Figur 3. Utredningsområde och avgränsning. © Geodatasamverkan Lantmäteriet.

2.3.2. Avgränsning av miljöaspekter
I arbetet har befintligt underlag studerats. Provtagningar och analyser har även genomförts och ligger
till grund för underlag och förutsättningar och bedömning av effekter och konsekvenser i denna
miljöbeskrivning, enligt följande:

· Geoteknisk undersökning

· Markmiljöprovtagning, förorenad mark

· Naturvärdesinventering (NVI), fördjupad artinventering

· Dikesprovtagning

· Avvattning

· Klimat- och riskanalys

· Trafikanalys

· Gestaltning vägplan

· Vägteknisk undersökning

Till grund för bedömning av värde/känslighet och bedömning av påverkan/konsekvens för respektive
miljöaspekt, har Swecos bedömningsmetodik använts. I bedömningen av värde och känslighet, samt
påverkan/konsekvens finns grunder för respektive miljöaspekt. Exempel ur bedömningsmetodiken på
värdering av landskapsbildens värde och känslighet finns nedan (Tabell 1) och påverkan/konsekvens
för landskapsbild (Tabell 2) (Sweco 2019a).

Dammen

Västra Örten

Mölnbacka bro
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Tabell 1. Exempel på värdering av landskapsbild, ur Swecos bedömningsmetodik (2019a)

Tabell 2. Bedömning av påverkan på landskapsbild

Påverkan Beskrivning

Stor negativ Områdets visuella värden och karaktär går i stor utsträckning förlorad

Utblickar, landmärken eller visuella stråk försvagas avsevärt

Exploateringen blir dominerande och bryter landskapets struktur

Måttlig negativ Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella
stråk försvagas påtagligt

Exploateringen blir bitvis dominerande, men har anpassats till landskapets
struktur och döljs bitvis

Liten negativ Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella
stråk försvagas marginellt

Ledningen döljs till stor del

Exploateringen står delvis i kontrast till landskapet, med blir inte
dominerande

Ingen/obetydlig Exploateringen påverkar inte landskapsbilden

Liten positiv Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella
stråk förstärks marginellt

Värde/
Känslighet

Beskrivning Exempel

Mycket
högt

Områden som har unika visuella värden i
form av sammanhållen karaktär, utblickar,
landmärken eller visuella stråk och som är
välbesökta av allmänheten

Företrädesvis områden av nationell betydelse

· Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer
· Öppna landskap och dalgångar
· Stadsmiljöer med unika värden
· Områden med landskapsbildskydd
· Karaktäristiska siluetter

Högt Områden som i stor utsträckning har
sammanhållen karaktär, utblickar,
landmärken, visuella stråk eller andra visuella
värden och som är välbesöka av allmänheten

Företrädesvis områden av regional betydelse

· Öppna landskap och dalgångar
· Sammanhängande hävdade ängs- och

betesmarker

· Små sammanhängande
jordbruksmarker, omväxlande med
skog och hagmarker s.k.
mosaiklandskap

Måttligt Områden som i viss utsträckning har
sammanhållen karaktär, utblickar,
landmärken, visuella stråk eller andra visuella
värden och som är bebodda och/eller besöks
av allmänheten

· Småskaliga områden i ett annars
homogent landskap (t.ex. hag- och
betesmarker i ett skogslandskap,
gårdsmiljöer och sjöar)

Litet Områden som i liten utsträckning har
utblickar, landmärken eller visuella stråk

Glesbebyggt och ej välbesökt av allmänheten

· Homogena landskap av industriell
karaktär och/eller påverkade av
storskalig infrastruktur

· Slutna skogslandskap med låga
upplevelsevärden
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Måttlig positiv Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella
stråk förstärks påtagligt

Område som saknar eller har låga värden för landskapsbilden tillförs nya
värden i form av utblickar, landmärken eller visuella stråk

Stor positiv Områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella
stråk förstärks avsevärt

Område som saknar eller har låga värden för landskapsbilden tillförs stora nya
värden i form av utblickar, landmärken eller visuella stråk

2.3.3. Tekniska förutsättningar
Brons nya läge, enligt tidigare framtagen och godkänd konstruktionshandling, har styrt vägplanens
utformning. Inga alternativa utformningar har studerats i det här vägplanearbetet.

2.4. Förutsättningar
2.4.1. Vägens funktion och standard

Väg 752 går mellan Mölnbacka och riksväg 63 och är utpekad av näringslivet (inklusive
bärighetsgruppen i Värmland) som en viktig väg. Väg 752 passerar bron över västra Örtens utlopp.

Den aktuella vägsträckan på väg 752 är ca 350 meter lång. Vägen har en bredd på ca 6 m och skyltad
hastighet är 70 km/tim. Väg 752 är asfaltbelagd. Tjockleken på bundet lager bedöms vara ca 10 cm.
Vägen håller låg geometrisk standard med en kurvradie på ca 25 m omedelbart väster om nuvarande
bro. Vägen saknar mittlinjemarkering och över befintlig bro är fordonsmöten reglerat med vägmärke
för väjningsplikt mot mötande trafik.

2.4.2. Byggnadstekniska förutsättningar
2.4.2.1. Byggnadsverk
Den befintliga bron byggdes 1947 och 1981 byggdes bron om, då den breddades från 4 m till 5,2 m
(mellan räcken). Brokonstruktionen håller inte för dagens tyngsta fordonstrafik.

En utredning har utförts för att kontrollera om det är möjligt att höja bärigheten, genom
förstärkningar t.ex., för att klara önskad bärighet. Resultatet av utredningen blev att bron behöver
bytas ut.

2.4.2.2. Belysning
Väster om bron är befintlig väg belyst. Belysningen ägs av Forshaga kommun. Kommunen önskar att
vägen ska vara belyst fram till bron även efter ombyggnation. Kommunen kommer stå för
materialkostnaden av bl. a. nya stolpar och armaturer.

2.4.2.3. Ledningar
Det finns två befintliga luftledningar inom planområdet. En elledning som korsar väg 752 mellan
korsningen till den enskilda vägen väster om bron och vägplanens början. Längs med den enskilda
vägen följer en teleledning som korsar väg 752 vid korsningspunkten mellan väg 752 och den enskilda
vägen. Ledningen fortsätter över till östra sidan om vattendraget och följer väg 752.

2.4.2.4. Geoteknik
Aktuellt område består av fasta jordar av morän. Moränen består huvudsakligen av sand med silt och
grus. Vid anslutning till brostöden finns stödmurar av sten samt fyllnadsmassor. I området är det nära
till berg och berg i dagen kan ses i omkringliggande mark. Området delas av Västra Örtens utlopp som
förmodligen har blivit utsprängt i berget.
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Stabiliteten i området är god då det är fasta jordar ovan berg. Stabiliteten för stödmurar bör
kontrolleras beroende på vilken vägsträckning och broplacering som blir aktuell.

Sättningar i moränen bedöms till att bli små och försumbara. Sättningar beror på jordens
deformationsegenskaper samt storlek på nya laster.

Området intill vattendraget är utfyllt och mot vattendraget finns en kallmur av sten och block.
Fyllnadsmaterialet varierar i sammansättning, med mull, grus, tegel, sand, slagg, sten och block.
Under utfyllnaden finns siltig sandmorän ner till bergytan.

2.4.2.5. Avvattning
Befintlig väg avvattnas idag via diken och trummor som leds ut till dammen, vars utlopp till Lusten
regleras.

2.4.2.6. Topografi
Vid broläget lutar omkringliggande mark mot vattendraget. Marken i närområdet består till största
delen av skog och avverkad skog. Avverkningen har skett på östra sidan om broläget.
Markhöjderna på befintlig väg väster om planerat broläge går från +75 närmast tätorten och är ca
+73,50 vid broläget. På östra sidan går höjden från ca 73,50 vid boläget och stiger sedan öster ut. 100m
öster om broläget ligger befintlig väg på ca+80 (RH2000).

2.4.3. Trafik och användargrupper

Nuvarande trafik är en blandning av genomfartstrafik och lokaltrafik till och från
fastighetsanslutningar, enskilda och allmänna vägar. I trafikblandningen ingår tunga transporter som
får köra över bro med bärighetsklass BK2, personbilstrafik, cyklister och gående. Det finns ingen gång-
och cykelväg inom planområdet, utan gående och cyklister måste samsas med biltrafiken.

Inom planområdet går idag ingen kollektivtrafik.

2.4.3.1. Trafikmängder
Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg 752 och 720 är uppmätt 2012–2016, vilket representerar
nuläget. På väg 752 (3,7 km öster om nuvarande bro) har ÅDT uppmätts till 273 fordon/dygn, varav 20
fordon/dygn är tung trafik.

ÅDT har uppmätts på två punkter på väg 720, norr och söder om korsningen med väg 752.
Mätpunkten för den norra delen av vägen ligger 1,8 km från korsningen. ÅDT har uppmätts till 547
fordon/dygn, varav 35 fordon är tung trafik. Från korsningen till mätpunkten antas en betydande del
av trafiken ha sina målpunkter i form av framförallt bostadsfastigheter. Direkt norr om korsningen
bedöms trafiken därför vara ca 350 fordon/dygn, varav 25 fordon är tung trafik.
För den södra delen av vägen har ÅDT uppmätts till 70 fordon/dygn, varav 5 fordon är tung trafik
(Figur 4). Figuren visar uppmätta och berörd ÅDT samt procentuell andel tung trafik.
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Figur 4. Trafikmängd nuläge; Totalt antal fordon/dygn, resp. andel tung trafik (%). Utdrag ur Länsstyrelsens webb GIS. ©
Geodatasamverkan Lantmäteriet.

2.4.3.2. Målpunkter
Befintliga målpunkter för fordonstrafiken som färdas på väg 752 är verksamheter i Mölnbacka/Deje,
så som bland annat skolor, dagligvaruhandel och bensinstation. Även bostäder och skogen kan ses som
målpunkter. En målpunkt i öst är Molkom. Målpunkter för tung trafik är timmertransporter i
närområdet.

2.4.4. Riksintressen
Området ingår i riksintresse för totalförsvaret. Områden som är av riksintresse på grund av de behövs
för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna, enligt 3 kap 9 § miljöbalken.

2.4.5. Lokalsamhälle och regional utveckling
Vägsträckan går genom samhället Mölnbacka som tillhör Forshaga kommun. Från planområdet är det
ca 15 km till centralorten Forshaga (Figur 2).

2.4.5.1. Kommunala planer
Översiktsplan
I Forshaga kommuns översiktsplan beskrivs två förutsättningar, som berör denna vägplan:

· Regional samverkan – stärker kommunens utveckling

· Regional utveckling – förutsätter mellankommunal samverkan

Infrastruktur och kommunikationer nämns som två områden som behöver samverkan och samsyn för
att kommunen ska nå framgång. Forshaga ligger mitt i Värmland och har därför behov av goda
kommunikationer och bra infrastruktur för att konkurrera med närliggande kommuner.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Inom området för vägplanen finns områdesbestämmelser för Mölnbacka (Figur 5).
Områdesbestämmelserna för Mölnbacka (1763-P03/14) vann laga kraft 2003-06-28. Bestämmelserna
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avser utökad lovplikt för trädfällning av levande lövträd med större stamdiameter än 0,25 m, mätt 1 m
över mark. För hela bestämmelseområdet utökas lovplikten att gälla: uppförande av murar eller plank,
rivning av byggnader eller delar av byggnader och uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller
ljusanordningar. Planområdets areal är ca 240 hektar.

Det finns några byggnadsplaner vid väg 720, men i övrigt finns inga detaljplaner inom
influensområdet. I kommunens översiktsplan anges Mölnbacka som ett område med miljökvaliteter
där särskild hänsyn ska tas vid ny- och ombyggnationer.

Figur 5. Bild över områdesbestämmelser och byggnadsplaner i området. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

2.5. Miljö och hälsa

2.5.1. Boendemiljö
Några få bostäder finns inom utredningsområdet. En trafikanalys har genomförts som visar att
trafikmängden inte bedöms öka så pass att den medför behov av bulleråtgärder.

2.5.2. Landskapsbild
Väg 752 vid Mölnbacka passerar på bron över Västra Örtens utlopp. Vattendraget rinner vidare i en
kanal, ut i en damm som mynnar i Lusten (Figur 2). Kanalen är förstärkt med stensättning med
strandkanter bevuxna med lövträd på båda sidor. Öster om bron, omges Västra Örtens strandkanter av
lövskog på båda sidor.

Området runt Västra Örten omfattas av landskapsbildskydd. Landskapsbildskydd är en äldre
skyddsform (som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen) och finns inte i miljöbalken, men har
särskilda föreskrifter för respektive område. Skyddet reglerar bebyggelse, vägar och andra
anläggningar som kan ha en negativ effekt på landskapsbilden. Det reglerar inte skogsbruk och
jordbruk. Beslutet omfattar ”land- och vattenområden inom 150 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd med undantag för område inom fastställd stadsplan eller byggnadsplan.”
(Länsstyrelsen 1964). Nybyggnadsförbud för skyddet för landskapsbilden gäller dock inte anläggning
för den allmänna samfärdseln.

Landskapets visuella stråk utgörs av vattenlinjen och konnektionen mellan dammen och Västra Örten.
Det bedöms även ha funnits en visuell koppling mellan Mölnbacka herrgård och den nu nedbrunna
gården Övre Hammaren, norr om vägskälet (Figur 6).
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Dammen och Västra Örten, bedöms utgöra två större sammanhängande landskapsrum som
sammanförs med det smala landskapsrum som kanalen och träden bildar. Området för vägplanen
ligger i södra kanten av det smala rummet. Ett landskapsrum finns även runt Övre Hammaren och
norr om kanalen. I dagsläget finns en nära vattenkontakt för resande från Deje söder om bron samt
även vid bron. En vattenkontakt finns även vid kanalen

Karaktärselement för landskapsbilden är stora lövträd, stockar från stora lövträd, stenmurar och
stensättningar. Det finns exempelvis en stensatt stödmur som löper väster om väg 752 utmed
Mölnbacka herrgård. Karaktärsgivande bedöms även berggrunden vara eftersom den finns vid ett
område med hyperit. Detta lägger grunden till den flora som finns i området. Element som sänker
landskapsbildvärdet är objekt som exempelvis särskiljer sig från karaktärselementen. Exempel på
detta är gabionmurar vid befintliga brofästen.

Området bedöms ingå i ett område som har unika visuella värden i form av sammanhållen karaktär,
utblickar, landmärken eller visuella stråk och som är välbesökta av allmänheten. Då det omfattas av
landskapsbildskydd är det även ett område av nationell betydelse. Områdets värde för landskapsbilden
bedöms därför vara mycket högt.

Figur 6. Mölnbacka bro med omgivande karaktärselement. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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2.5.3. Naturmiljö
2.5.3.1. Riksintressen, naturreservat
Det finns inga riksintresseområden i närheten utöver riksintresse för totalförsvaret. Ca 2 km nordöst
om bron vid Västra Örten ligger naturreservaten Torraksberget och Torsberget. Ca 3 km Sydväst om
bron i den södra änden av sjön Lusten ligger naturreservatet Pannkakan. Torsberget och Pannkakan
omfattas även av Natura 2000 bestämmelser. Utmärkande för Torsberget naturreservat är den höga
kalkhalten i berggrunden som ger en särskild kalkgynnad kärlväxtflora, med trolldruva, hassel, lind,
vårärt och blåsippa i fältskiktet. Även vid Torraksberget finns kalkhaltig berggrund med hyperit och
varierad topografi, med äldre tallskog i området. Fauna som trivs i naturreservaten kan även födosöka
i området runt utredningsområdet. Dessa naturreservat och Natura 2000 områden bedöms inte
påverkas av ombyggnationen av bron och utreds därför inte vidare i denna miljöbeskrivning.

2.5.3.2. Naturmiljö direkt anslutning till bron
Naturvärden identifieras och inventeras i fält under perioden april-juni 2019 (se vidare Swecos NVI,
2019d). Inventeringen utförs enligt SIS standard för naturvärdesinventering. Inventeringens syfte är
att avgränsa naturvärdesobjekt och bedöma dess värde för biologisk mångfald. Varje identifierat
naturvärdesobjekt bedöms efter en 4-gradig skala, där klass 1 motsvarar högsta naturvärde, klass 2
högt naturvärde, klass 3 påtagligt naturvärde och klass 4 visst naturvärde.

Naturvärdet inom utredningsområdet har bedömts utifrån varje identifierat naturvärdesobjekt och
redovisas i karta (Figur 7). Naturvärdesobjekt av klass 3 och 4 har identifierats genom inventeringen
(Sweco 2019f). Påtagligt naturvärde är de områden som fått klass 3 (orange) och litet/visst naturvärde,
klass 4 (gult i kartan). Områden med klass 4 är till exempel påverkade områden, med triviala vanligt
förekommande biotoper. Vägkanterna bedömdes hysa lågt naturvärde, då endast enstaka
naturvårdsarter fanns representerade. Inslag av invasiva arter, blomsterlupin, fanns samt brännässla
och fler kvävegynnade växter.

På karta (Figur 7) nedan redovisas de naturvärdesobjekt som identifierats genom inventeringen.

Jordarten i området består av sandig siltig morän. Det finns hyperit i berggrunden vilket ger god
näringstillgång. Bergarten är basisk vilket ger kalkrikedom i jorden, vilket gynnar flera kalkgynnade
arter, som blåsippa.

Strandskyddsområden och områden med klass 3 bedöms ha ett måttligt värde/känslighet. Dessa
områden har till viss del eller i viss utsträckning betydelse för biologisk mångfald (främst i ett lokalt -
regionalt perspektiv) eller ekologiska samband (främst i ett lokalt perspektiv).

Det finns även ytor inom inventeringsområdet som hyser litet värde/känslighet, det är de områden
som saknar eller har liten betydelse för biologisk mångfald eller ekologiska samband och som inte har
utpekade värden och därmed inte fått någon färg, till exempel vägen och avverkat område.
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Figur 7. Naturvärdesobjekt inom området. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

2.5.3.3. Skyddsvärda träd
Norr om dammen finns ett stort antal skyddsvärda ädellövträd. Bron och strandområdena runt Västra
Örten och kanalen omges av lövträd, som är särskilt värdefulla för fågellivet. Vid inventeringen
observerades flera ädla skyddsvärda lövträd, både i strandområde och norr om bron. Längs
vägområdet inom utredningsområdet påträffades 2 st. skyddsvärda lindar, 2 st. sälgar, 1 björk och 4 st.
askar som motsvarar kriterierna för skyddsvärda träd, samt utöver dessa 5 st. rödlistade askar.
Flertalet träd är håliga, och har hackmärken från hackspett.

Träd som var rödlistade och träd med stamdiameter över 40 cm och med hålighet i stam mättes in vid
inventeringen. Inom området växte ask (EN) som är ett starkt hotat träd. Asken har även tidigare
observerats vid inventering av skyddsvärda träd.

De skyddsvärda träden har ett högt värde/känslighet och har till stor del eller i stor utsträckning
betydelse för biologisk mångfald och ekologiska samband.

2.5.3.4. Fauna
Bron har ingått i en barmarksinventering 2015, där förekomst av spillning har genomförts för att
undersöka spårtecken av utter och mink. Uttern markerar sitt revir med spillning, ofta på
iögonfallande eller speciella terrängavsnitt. Inga spår av utter har observerats vid genomförda
fältundersökningar. Det finns lodjur och varg i området runt Mölnbacka, ingen specifik spårning har
gjorts i detta arbete. Rådjur observerades intill bron, på den södra sidan, vid fältbesök i april 2019.

En utsökning om viltolyckor har gjorts i Forshaga kommun för åren 2010–2019. Inga viltolyckor med
fauna har rapporterats inom utredningsområdet (Nationella viltolycksrådet 2019). Det finns inga
viltstängsel vid vägen eller vid anslutande vägar. Vid inventering i maj 2019 observerades en död
grävling intill vägkanten ca 100m söder om bron.
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Utloppet till Västra Örten är reglerad vilket innebär förändringar av vattenflöde. Den är även påverkad
genom uträtning av kanalen, som tidigare använts för flottning. Inom vattenmyndighetens
åtgärdsprogram ingår åtgärder med minimitappning och fiskväg vid vattenkraftverk. Tidvis sker
torrläggning av åfåran i och med reglering av dammen och det här innebär ett vandringshinder för fisk
och andra vattenorganismer. Vandringsväg mellan Västra Örten och Lusten saknas därmed på grund
av reglering av dammen (VISS 2019). Ombyggnationen av bron får inte tillföra vandringshinder för
fauna. Det finns följande fiskarter i Västra Örten: gös, abborre, gädda, mört, nors, lake, sutare, löja,
björkna och ål.

2.5.3.5. Rödlistade arter och artskyddade arter
En rödlistad art är inte automatiskt skyddad. Rödlistan är enbart en bedömning av hur stor risken är
att arter dör ut. Rödlistan används som underlag i många olika sammanhang för bl.a.
naturvårdsplanering och som beslutsunderlag när myndigheter bedömer vilka arter som behöver
skyddas genom t.ex. fridlysning. De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna
Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller
Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade.

En sökning har gjorts i Artportalen för att ta reda på om det finns tidigare inrapporterade fynd av
hotade arter i närområdet till bron (Artportalen 2010–2019). I närområdet till bron finns tidigare
rapporterade fynd väster om bron om blåsippa (31 mars 2007). På den norra sidan av bron finns
rapporterade fynd om hällebräcka (VU) (maj 2006-ej återfunnen), fyrling (NT) (juli 2007). I närheten
av parkeringsplatsen för badplats finns registrerade fynd av olika insektsarter, humlor och bin
(Artportalen 2019).

Fåglar rapporterade i området (2009–2019) är bl.a.: mindre hackspett (NT), större hackspett,
ormvråk, spillkråka (NT), gröngöling (NT), näktergal, forsärla, stenknäck, sångsvan, tjäder, orre,
storlom, gråhäger, bivråk (NT), havsörn (NT), fjällvråk (NT), tofsvipa, morkulla, drillsnäppa, fiskmås,
fisktärna (Artportalen 2019). Alla fåglar är fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen.

Vid inventeringen har även fördjupade artinventeringar genomförts för fåglar, kärlväxter, träd, lavar,
dagfjärilar, grod- och kräldjur för att ta reda på om det finns rödlistade eller skyddade arter inom
utredningsområdet. Vid inventeringen observerades följande fridlysta och rödlistade arter: tibast,
huggorm, gullviva och blåsippa, ask (EN), hällebräcka (VU).

Trädet ask (EN- starkt hotad) har påträffats vid inventering och växer i området. Flera av träden är
angripna av askskottsjuka och är i sämre skick med döda kvistar.

Tibast (Daphne mezereum) är fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och enligt 9 §
i Värmlands län. Inom inventeringsområdet påträffades 4 exemplar, i NV-objekt 5.1 och 5.11.

Huggorm (Vipera berus) är fridlyst enligt 6 § Artskyddsförordningen i hela landet. Undantag (10 §):
Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark 1. infångas och flyttas, eller 2. dödas, om
det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning.

Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst enligt 9 § i hela landet. Ca 300 individer påträffades inom
inventeringsområdet, i NV-objekt 5.1.

Området är en del av en värdetrakt lämplig för vitryggig hackspett. Större hackspett sågs och hördes
födosökande inom och utanför inventeringsområdet vid upprepade inventeringstillfällen. Mindre
hackspett hördes endast utanför inventeringsområdet.

Vid fågelinventeringen konstaterades koltrast och bofink häcka med framgång. Bofink hade revir i
delområde 5.7 och 5.1. Koltrast hade revir i delområde 5.1. Resultatet från fågelinventeringen redovisas
i NVI rapport (Sweco 2019d).
2.5.3.6. Kommunala ansvarsarter och biotoper

Forshaga kommun har i sitt naturvårdsprogram utsett några ansvarsarter för kommunen. Dessa är:
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vitryggig hackspett, entita, nötkråka, klarälvslax, vistenöring, silverlöpare, brun gräsfjäril, småfibblebi
ävjepilört, skaftslamkrypa och hällebräcka. Hällebräckan fanns i närheten i samma biotop som NV-
objekt 5.9, men ej inom inventeringsområdet.

Kommunen har även valt ut örtrik granskog som en ansvarsbiotop. Biotopen saknas inom
utredningsområdet.
2.5.3.7. Invasiva arter
Invasiva arter är arter som bidrar negativt till biologisk mångfald genom att de konkurrerar ut andra
arter. Vid inventeringen (2015) påträffades spillning av mink (Artportalen 2019 och Naturvårdsverket
2010). Mink finns i nästan hela Sverige och härstammar från förrymda och utsläppta djur från
pälsfarmer. Enligt Naturvårdsverket diskuteras det inom EU om listning av minken som en invasiv art
av unionsbetydelse. Exempel på invasiva arter (växter) som finns i Forshaga kommun och som
utkonkurrerar andra växter är vresros, lupin, jättebalsamin och det kanadensiska gullriset. Vid
inventeringen återfanns blomsterlupin i vägkanten vid inventering, se Figur 8.

Figur 8. Invasiva arter, rosa linjer

2.5.3.8. Biotopskydd
Vid inventeringen har områden som omfattas av det generella biotopskyddet mätts in. Det finns en
enkelsidig allé med lind som bedöms omfattas av generellt biotopskydd i närheten till bron, se NV-
objekt 2 i karta, Figur 7.

2.5.4. Vattenmiljö
Den planerade bron kommer gå över vattendraget Örtens utlopp som mynnar ut i en damm till söder.
Dammen reglerar vattennivån för området. Lågvattenytan eller ”sänkningsgräns” för vattendraget är
+68,77. Högvattenytan eller ”dämningsgräns” är +71,14 och nivån för dammkrönet nedströms är
+72,12. Höjderna som anges i detta dokument är i höjdsystem RH2000.

Det finns inga registrerade markavvattningsföretag inom utredningsområdet (Länsstyrelsens webb
GIS 2019). Dammen nedströms bron omfattas av vattendom och dammen är reglerad. En anmälan om
vattenverksamhet har lämnats in till Länsstyrelsen för rivning av befintlig bro och byggande av ny bro.
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2.5.4.1. Vattenförekomster
Området är en del av Västra Örtens vattenförekomst (SE661493-137312) inom
huvudavrinningsområde Göta Älv. Enligt den senaste klassningen, som beslutades 2017, bedömdes
den ekologiska statusen och den kemiska ytvattenstatusen för vattenförekomsten som god. Dock har
övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar identifierats enligt VISS
(Vatteninformationssystem Sverige).

2.5.4.2. Strandskydd
Området är ett strandskyddat område med beslut om utökat strandskydd. Strandskyddet är utökat till
300m runt sjön Västra Örten inklusive kanalen till Dammen (Länsstyrelsens webb GIS 2019).
Strandskyddets syften är att skydda naturmiljön och friluftslivet inom det skyddade området och är ett
skydd enligt 7 kap 13§ Miljöbalken som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrätten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Inom
strandskyddat område får inte naturen och miljön skadas eller förändras så att det påverkar växt- och
djurlivet negativt. Kommunen kan ge dispens om särskilda skäl finns (Miljöbalken 1998:808).
Vägplanen innebär åtgärder som påverkar strandskyddat område, men åtgärder som omfattas av
vägplanen undantas från förbud enligt Miljöbalken.

Genom att vattendraget har rätats ut och fyllts ut/förstärkts vid läget för den gamla och den nya bron,
bedöms vattendragets strandkant vara påverkat. Dock omfattas strandkanten och vattendraget av
strandskyddsbestämmelser och strandkanten har betydelse i ett lokalt perspektiv för ekologiska
samband. I vattenområdet finns även flera fiskarter, varav den rödlistade ålen. Sammantaget bedöms
vattendraget hysa ett måttligt värde med viss betydelse för biologisk mångfald.

2.5.5. Kulturmiljö och fornlämningar
Inga riksintressen för kulturmiljövård eller byggnadsminnen påverkas av projektet. Bron ligger precis
utanför ett område i Mölnbacka som ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”
samt i det kommunala kulturmiljöprogrammet. Det finns områdesbestämmelser till skydd för
kulturmiljön i Mölnbacka, som även omfattar området för bron. Bron ligger mitt i ett
fornlämningsområde (Figur 9).

Mölnbacka ligger i Värmlands län, som generellt är ett län rikt på kulturhistoriska variationer.
Värmlands slätter och dalgångar hyser flertalet förhistoriska gravar, bytomter, runstenar och
hällristningar, huvudsakligen i direkt anslutning till länets fullåkersbygd. I skogsbygden och inte sällan
i närhet till sjöarna i länet är boplatslämningar, mestadels av stenålderskaraktär, vanligt
förekommande. Detta tillsammans med en stor mängd fångstgropar och kolningsgropar. Lämningar
efter både förindustriell och industriell bergshantering står att finna i länet, inte minst österut, i
anknytning till Bergslagen.

I Mölnbacka återfinns också där lämningar från denna bergshantering. Aktuell för detta projekt är
lämningen Nedre Ullerud 158:1 (Figur 9). Lämningen ligger i direkt anslutning till befintlig bro och
har oklar antikvarisk status. Enligt en sockenkarta från år 1706 utgör detta platsen för Mölnbacka övre
Hammare (Figur 10), men vid en besiktning som gjordes år 1993 återfanns endast ett antal
slaggstycken.

Vid jämförelse av karta från idag och sockenkartan från år 1706 görs bedömningen att hela, eller delar
av Nedre Ullerud 158:1 idag finns beläget under vattnet. Att det under besiktningen 1993 inte heller
påträffades annat än slagg tyder också på detta. Bedömningen görs också att lämningen bör vara
belägen väster om befintlig bro.
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Figur 9. Kulturmiljö, Nedre Ullerud 158:1. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Figur 10. Äldre karta från 1706

Studien av historiska kartor visar dock på mänsklig aktivitet i området sedan lång tid tillbaka och det
är inte uteslutet att lagskyddade lämningar kan finnas under mark där åtgärder är planerade.

Då området utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö med vissa vetenskapliga värden, upplevelsevärden
och/eller pedagogiska värden och har enstaka/få fornlämningar med höga värden, bedöms det ha
måttligt värde/känslighet ur kulturmiljösynpunkt.

2.5.6. Miljöbelastning/markföroreningar
2.5.6.1. Buller
En trafikanalys visar på marginell ökning av trafikflödet på grund av den planerade ombyggnaden. Det
finns inga bostäder i direkt anslutning till bron eller vägen. De närmsta bostäderna ligger ca 150 m
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söder och väster om befintlig bro. För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör
enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 nivåerna som anges i (Tabell 3) underskridas.

Åtgärden är att betraktas som en smärre förändring av mycket lokal karaktär och ingen väsentlig
ökning av bullerstörningen råder, d v s ökning av den ekvivalenta ljudnivån understiger 2 dB.
Projektets påverkan vad gäller buller är av ringa art, boendemiljön kring bron och i samhället, där
trafik över bron måste passera, bedöms inte påverkas i och med att det beräknas ske en marginell
ökning av trafiken. Ingen bullerutredning för planförslaget behöver utföras.

Tabell 3. riktvärden för buller

Bostads fasad (Leq24h) Bostads uteplats
(Leq24h)

Bostads uteplats
(Lmax)

Vid väg 55 dBA ~55 dBA 70 dBA

2.5.6.2. Befintliga markföroreningar
I Länsstyrelsens offentliga databas (EBH/MIFO) finns två objekt registrerade, sydväst om befintlig bro
(Figur 11). Objekten består av en industrifastighet och ett avloppsreningsverk. Historiska foton (-1960)
över området har studerats. Industriverksamheten (papper, massa, sågverk) är pågående. I övrigt har
inget föremål med förhöjd föroreningspåverkan identifierats. Olycksstatistik från Strada visar inte på
att någon extra provtagning behöver utföras. Utifrån information om tidigare anläggnings- och
underhållsarbeten bedöms risken att asfalten i området innehåller tjära till låg. Enligt uppgifter från
närboende har vägkanterna förr besprutats med hormoslyr.

Trafiken på vägen bidrar till en diffus spridning av föroreningar så som tungmetaller och oljor till
vägdiken. På väg 752 mellan Mölnbacka och Norra Rådom var beräknad ÅDT 270 fordon vid mätning i
januari 2016. Enligt TDOK 2014:0931 är provtagning och analys ”obligatorisk för varje dike som ska
rensas med ett undantag: Diken vid vägar med en trafikbelastning <10 000 ÅDT och säkerställd
återanvändning inom Trafikverkets anläggningar och fastigheter på områden med ingen eller starkt
begränsad tillgänglighet för allmänheten”. Då vägdikesmassorna i detta projekt inte har en ”säkerställd
återanvändning inom Trafikverkets anläggningar och fastigheter på områden med ingen eller starkt
begränsad tillgänglighet för allmänheten” har provtagning av vägdikesmassorna utförts.

Efter slutförd provtagning kommer en upplysning om förorenad mark att göras till
tillsynsmyndigheten. Markmiljöundersökningen utgör underlag för upplysningen.

2.5.6.3. Genomförda provtagningar
Provtagning har genomförts på vägkropp, asfalt, fyllnadsmassor och vägdiken. Resultat sammanfattas
nedan och redovisas i sin helhet i PM markmiljö och MUR (Sweco 2019e, 2019h).

Bron består av en stålkonstruktion med asfaltsbeläggning och är byggd 1947, ombyggd 1981 0ch
breddades då från 4 till 5,2 meter samt asfalterades, 2005 byttes beläggningen på bron samt 10 meter
före och efter. Med bakgrund i denna information är det inte troligt att asfalten på bron består av
tjärasfalt. Väg 752 asfalterades 1990 vilket innebär att asfalten troligtvis inte innehåller tjära,
provtagning har ej påvisat tjärasfalt. Innan ombyggnationen av bron 1981 bestod slitlagret på bron av
impregnerade träplank. Därmed kan det finnas risk för att rester av impregnering kan påträffas i
området.

Asfalt och vägkroppsprov har uttagits i 4 st. provpunkter. Observationerna i fält påvisade att översta
jordlagret i vägdikena består av fyllnadsmassor längst med större delen av vägsträckan.
Fyllnadsmassorna utgjordes främst av siltig-grusig-sand/grusig-sandig-silt. Det förekom även inslag
av mull.

Baserat på fältintryck och historik har 6 av 17 prover skickats in för vidare laboratorieanalys. Alla
proverna analyserades avseende metaller och PAH: er. I provpunkt 3 påträffades inslag av sten. I
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provpunkt 4 erhölls stopp 0,7 meter under mark, troligtvis mot sten. Inga avvikande observationer har
gjorts i fält. Analysresultatet påvisar låga halter av samtliga analyserade ämnen i alla samlingsprover
med undantag av bly i provpunkt 1 och kadmium i provpunkt 2. Båda halterna av de två metallerna
överskrider det generella riktvärdet för MRR.

Analysresultat av fyllnadsmassor påvisar låga halter av samtliga analyserade ämnen i alla provpunkter
med undantag av en provpunkt (19SW01M). I denna punkt finns det förhöjda föroreningshalt av
framförallt barium i prov ”19SW01M 0,5–0,8m”, där halter överstiger riktvärdet för KM. Vid samma
punkt har även nivåer över riktvärdet för MRR påträffats av ämnena arsenik och bly. I samlingsprov
19SW03D förekommer halter över generella riktvärdet för MRR av koppar, samt halter som överstiger
riktvärdet för KM av bly.

Vägdiken har provtagits i 5 samlingsprov och 5 stickprov per samlingsprov. Provtagning av
fyllnadsmassor har tagits ut från fyra provpunkter. Alla prov har analyserats med avseende på metaller
och PAH. På östra sidan av bron finns fyllnadsmassor som innehåller växtdelar, tegel och slagg.

Figur 11. Potentiellt förorenade områden, kartunderlag hämtat från Länsstyrelsens webbgis, © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

2.5.6.4. Historiska data
Ett historiskt ortofoto med referensår 1960 visar på i stort sett liknande struktur i området som i
nuläget (Figur 12). Lokalisering av byggnader är i stort sett samma som i dagsläget med undantag om
en fastighet strax norr om bron som är borttagen. I övrigt består landskapet mestadels av vattendrag,
skog samt odlad mark i området närmast bron. Vägarna har dragits om något och bron har breddats
sedan 1960, vilket framgår av ortofotona.

Beroende på vad som har odlats på gärden etc. kan bekämpningsmedel etc. ha använts. Det finns
därför en risk för föroreningar på odlad mark (främst i ytlig jord).
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Vid området kring Mölnbacka bruk ser man på de historiska bilderna från 1960 att träindustrin är
pågående. Utifrån bilderna har inget övrigt föremål med förhöjd föroreningspåverkan identifierats,
undantaget Mölnbacka bruk.

Figur 12. Historiskt foto från 1960 till höger och ortofoto med nutida förhållanden över området till vänster. Översta
bilderna visar området i skala 1:3000 och den nedersta visar även området kring Mölnbacka bruk i skala 1:10 000   ©
Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Röd ring markerar bron.

Mölnbacka bruk
Mölnbacka bruk

Mölnbacka bruk

Mölnbacka bruk
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2.5.6.5. Olycksstatistik
Utdrag från Strada (polis och sjukvårdsrapportering) har skett för området från 2009 till 2019. I
kurvan norr om bron på väg 752 inträffade 2016 en motorcykelolycka. Olyckan var lindrig.

2.5.7. Rekreation och Friluftsliv
Naturreservatet Torraksberget har ett värde för friluftslivet, trots att reservatet är svårtillgängligt så
finns en vandringsled. För resande österifrån (Molkom) som vill besöka naturreservatet Torsberget är
det en naturlig färdväg via väg 752 och bron och sedan norrut. För resande från Deje, som reser via väg
720, passerar väg 752 och svänger sedan norrut mot reservatet. För att komma till naturreservatet
Torraksberget behöver även Mölnbacka bro passeras för resande från Deje.

Norr om bron finns en båtiläggningsplats, på den östra stranden av Västra Örten. På den västra sidan
finns en badplats. Det finns vandringsleder längs strandkanten, både norr och söder om bron. Norr om
bron finns även en parkeringsplats och tillhörande badplats.

Med tillgängligheten till båtiläggningsplats, närhet till badplats, vandringsled som korsar området, och
närhet till naturreservat bedöms området ha goda förutsättningar för friluftsliv avseende storlek,
innehåll och tillgänglighet.

2.5.8. Naturresurser och pågående markanvändning
Omgivande mark kring den nya bron och vägen består av strand, tomtmark och skogsmark. Skogen
sydöst om bron har avverkats, och av äldre historiska kartor att tyda har marken använts som
jordbruksmark. Områden ingår i den norra barrskogsregionen, den sydliga zonen med visst inslag av
ädla lövträd i barrskogen. Markens bördighet i den här delen av landet är enligt Jordbruksverkets
åkerklassificering (skala 1–10) en 2:a. Det bedömdes även finnas ca 500 000 ha åkerareal av klass 2 år
1971 totalt i Sverige.

Det finns några dricksvattenbrunnar i utredningsområdet till bron, endast en har bedömts ligga i nära
anslutning till vägplanen. Grundvattennivåer är inte uppmätta, men antas ligga precis ovan bergnivån
ca 1,5 m under befintlig mark. Inga vattenskyddsobjekt förekommer i området.

Området bedöms i liten utsträckning ha värdefulla naturtillgångar eller förutsättningar att bruka dem i
och med den skogsmark och jordbruksmark med låg bördighet. Naturresurserna i området bedöms
sammanfattningsvis ha litet värde/känslighet.

2.5.9. Klimat och risker
2.5.9.1. Risk
I arbetet har en översiktlig riskutredning tagits fram, som omfattar beräkning och värdering av
individrisk samt förslag på åtgärder.

Enligt riskidentifiering har följande riskhändelser identifierats:

1. Utsläpp av farligt ämne från arbetsfordon som påverkar brunnar eller miljön negativt.
2. Påverkan på vattendraget vid schaktning.
3. Påkörning av människa av arbetsfordon
4. Översvämning som påverkar byggskedet
5. Befintlig bro rasar innan ny bro är färdigbyggd
6. Sabotage eller stölder

De riskhändelser som bedömdes behöva åtgärder var 1, 2 och 3 ovan.

2.5.9.2. Klimat
Riskerna för att bron ska översvämmas med hänsyn till klimatförändringar, bedöms som låg. Bron
kommer ligga på en höjd av ca +75 medan överkant damm nedströms ligger på höjden +72,12. Detta
innebär att dammen kan svämma över med nästan tre meter innan det påverkar bron.



28

3 Den planerade vägens lokalisering och utformning
med motiv

3.1. Val av lokalisering
I arbetet med vägplanen har ingen alternativ lokalisering av vägen studerats, eftersom brons nya läge
redan varit beslutat och anslutningarna styrts av det. Nedan visas en skiss över förslaget med ny
anslutande väg till den nya bron (Figur 13).

Figur 13. Tidigt skissförslag på vägens nya utformning.

3.2. Val av utformning
3.2.1. Beskrivning av föreslagen vägutformning
Den aktuella åtgärden avser anläggande av en ny bro med bärighetsklass (BK4) i nytt läge och lokal
anpassning av väg 752 till det nya broläget. För att kunna låta trafik passera på vägen i byggskedet har
en placering av den nya bron valts strax norr om den befintliga. Avståndet mellan den nya och den
gamla bron blir ca 5 m och vägens centrum flyttas i och med detta ca 10 m.

Väg 752 har generellt referenshastighet 70 km/tim. Radien väster om bron projekteras med
förutsättning att två lastbilar med påhängsvagn kan mötas, samt att göra så lite intrång som möjligt på
omgivande fastigheter. Den minsta radiens storlek, belägen väster om bron, medger en hastighet i
intervallet 26–34 km/tim (beroende på fordonstyp och körsätt), vilket innebär att referenshastigheten
70 km/tim är långt från möjlig hastighet på denna del av vägen 2.

Väg 752 dimensioneras med utrymmesklass A, vilket innebär att två lastbilar med påhängsvagn kan
mötas. Korsningen väster om bron och anslutningen öster om bron dimensioneras med

2 Trafikverket, VGU 2015:086.
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utrymmesklass C i sekundärvägen, vilket innebär att fordon får använda hela vägbredden i
sekundärvägen, alltså inkräkta på mötande körbana för att klara svängen till och från väg 752.

Vägen utformas med bredden ca 7 m och kommer anpassas mot befintlig väg. I kurvorna på båda sidor
om bron breddas vägen ytterligare för att möjliggöra möten mellan två lastbilar med påhängsvagn.
Vägområdesgränsen är anpassad utifrån den teoretiska slänten, släntkrön respektive släntfot, för att
inrymma släntkrönsavrundning samt anpassning mot befintlig mark.

3.2.2. Gestaltning
Ett gestaltningsförslag har tagits fram för åtgärden på väg 752 se (Figur 14). Karaktären som bör
eftersträvas är den som finns på platsen idag vid vägen och kanalen. Gles förvildad parkmark med
gläntor.

Figur 14. Gestaltningsförslag med miljöåtgärder, för beskrivning se tabell nedan.
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Tabell 4. Kompletterande beskrivning till Figur 14.

Nr Beskrivning Motivering

1 Grönyta mellan ny och gammal väg siktröjs av
Trafikverket i överenskommelse med Forshaga
kommun. Gran gallras bort till fördel för lövträd.
Dessa sparas och stammas upp cirka 2 meter. På
sparas ädellövträd som etablerar sig. Fågelholkar
sätts upp. Vid röjning sparas ädellövträd enligt
noggrant urval.

Sikten röjs enligt krav från VGU.
Lövträd sparas för biotop och för att
behålla landskapets karaktär. Granen
gallras bort på grund av att sikten
förbättras men även att den inte har
höga naturvärden. Ädellövträd sparas
för att få en kontinuitet i området samt
att det finns hackspett i området.
Fågelholkar sätts upp för att
kompensera förlusten av gamla träd på
grund av vägåtgärden.

2 Vägen, in till båtiläggningsplatsen och ytan runt
den planteras med ädellövträd. Gamla ädellövträd
sparas.

För att kompensera för dem träd som
tas bort när man bygger om väg 752
samt att återställa marken eftersom
lokalväg flyttas.

3 Ytterslänten besås med ängsfröblandning för
kalkrika förhållanden.

För att öka den biologiska mångfalden.
Solbelyst slänt ger goda förutsättningar
att skapa mer blommor till fördel för
insekter bland annat humlor och fjärilar
som inventerats i området. Slänten
ligger dessutom bredvid en öppen
gräsyta med lång hävd så att växter från
gräsytan kan sprida sig till slänten.

4 De befintliga brostöden rivs ned till stensättningar.
Gabioner anpassas/byggs om ovan vattenytan. Djur
leds in till faunapassagen under bron med hjälp av
buskar och stenar. Markeringsstenar placeras ut för
utter. Strandvegetation etableras på marken.

Brostöden rivs och gabioner
anpassas/byggs om så att den gamla
karaktären av stensättningar kan
återställas samt att djurpassage ska
vara möjlig.

Vegetation och stenar behövs på
stranden för att djur ska kunna söka
skydd samt ledas in under bron.

5 Gamla lövträd utmed kanalen sparas. Djur leds in
till faunapassagen under bron med hjälp av buskar
och stenar. Markeringsstenar placeras ut för utter.
Markvegetation tas tillvara där schakt ska göras och
återanvänds som nytt markskikt under och bredvid
bron.

Lövträden sparas för att behålla
landskapets karaktär och vara
potentiella boträd och födosöksträd
främst för fåglar.

Vegetation och stenar behövs på
stranden för att djur ska kunna söka
skydd samt ledas in under bron.
Vegetationen tas till vara för att
återställa marken så att den blir så
liknande som den befintliga marken.
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6 Sikten hålls öppen så att trafikanter kan blicka ut
över dammen vid korsningen.

Marken på platsen är idag öppen och
trafikanterna kan se ut mot vattnet i
dammen. Genom åtgärden kan detta
bevaras.

7 Marken flackas ut med sand och grus ovanpå
befintlig väg. Enstaka ädellövträd planteras
tillsammans med låga buskar, död ved och stenar.

Detta åtgärdas för att fortsatt hålla
omgivningen öppen och samtidigt få
variation av miljöer i området och
skapa minibiotoper för exempelvis
insekter.

Stor variation för nektartillgång för att
gynna insekter som kan vara födosök
till fåglar.

8 Vägen återställs till naturmark och träd och buskar
planteras. Död ved kan placeras ut som
faunadepåer.

Detta åtgärdas för att återställa marken
och få liknande omgivning som är idag.
Det kompenserar även för de träd som
vi tar i anspråk för byggande av ny väg.

9 Faunadepåer av död ved läggs i slänten. Stenrösen
läggs ut för kräldjur.

De kompenserar för de träd som vi tar i
anspråk för byggande av ny väg.
Stenar är viktiga för kräldjur som vistas
i området. Kompensationsåtgärden är
särskilt viktig eftersom den ligger i
anslutning till ett större skogsområde.

10 Träd planteras utefter den nya vägen för att ge
trafikanter en optisk ledning.

Träden planteras utefter vägen för att
ge trafikanterna optisk ledning
dessutom utgör de en
kompensationsåtgärd för de träd som
tas bort vid byggande av ny väg.

11 Befintlig stödmur i sten förlängs med liknande
utformning som den befintliga.

Två lindar planteras längs stödmuren för att ersätta
de två träd som tas bort i allén. Träden som tas bort
används inom området till faunadepåer.

Stödmuren görs för att kompensera
förlusten av den som tas bort.
Stensättningar är vanliga i området och
genom detta bevaras karaktären som
finns i området runt Mölnbacka.

Träden planteras för att kompensera de
träd i allén som måste tas bort i
samband med ombyggnation av vägen
för att möjliggöra plats för ny stödmur
och slänt.

För att lindra anläggningens intrång i naturen och omhänderta dagvatten och förstärka natur- och
kulturvärden föreslås att den befintliga stenmuren förlängs in i det nya vägområdet utmed väg 752.
Stensättningar och stenmurar är viktiga element i området och ska sättas på liknande sätt som de
traditionellt gjorts i området. Stödmurar i form av gabioner föreslås anpassas/byggas om ovan
vattenytan så att den gamla karaktären av stensättningar kan återställas.
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Figur 15. Befintlig stenmur som påverkas av vägförslaget.

För att få en visuell ledning där befintlig väg övergår till ny väg från Mölnbacka förslås att ädellövträd
planteras utmed väg 752 där den gamla vägen varit. Vägen behöver tas bort och återställas till
naturmark. Marken återställs ungefär i nuvarande höjd men ska göras med försänkningar och låga
höjder. Strax sydväst om bron görs marken högre så att den ansluter bättre till vägdikets höjd.
Vegetation tas om hand för att återföras till naturmark, diken och våtmark. Om ingen naturlig
vegetation finns bör växtmaterial anskaffas som passar in i miljön. De lövträd som tas ned i samband
med anläggningsarbetet föreslås ersättas med nyplantering. Lövträd som tas ned inom det område
som omfattas av områdesbestämmelser ska återplanteras med lövträd av samma art.

Slänten upp emot skogsterrängen kan delvis bestå av stenar för att främja de kräldjur som finns i
området. Krossad sten finns även i området traditionellt sett. Den ska däremot läggas ut med omsorg.
Mark som tidigare varit väg öster om bron återställs till skogsmark norr om väg 752. Marken anpassas
så att den passar in i miljön kring kanalen. Stensättningar ska bevaras och träd återplanteras, flyttas
eller bevaras.

Lackering av detaljer som väg- och broräcke ska utredas i kommande skede. Räcken bör göras med en
sammanhållen gestaltning som är genomsiktlig.

3.2.3. Väganordningar
3.2.3.1. Vägutrustning
Befintliga vägmärken som påverkas av förändrade korsningar och av att vägen byggs om byts ut vid
behov. Vägmärken som inte längre behövs efter ombyggnad tas bort. Vägmarkering utförs med
kantlinjer. Vägräcke placeras från broräcke ut mot slänt och väster om bron mot skärning för att
skydda mot avåkning.

3.2.3.2. Belysning
Väg 752 kommer bli belyst fram till bron även efter ombyggnation. Befintliga belysningsstolpar och
armaturer behöver bytas ut och placeras längs vägens nya utformning. Nya belysningsstolpar ska vara
eftergivliga stolpar. Forshaga kommun står för materialkostnaden. Flytt av ledningar och rivning av
befintliga belysningsstolpar ska ingå i utförandet.
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3.2.3.3. Avvattning
Avvattning kommer ske likvärdigt nuvarande utförande. Där behov finns förbättras kapaciteten för
avvattning genom dimensionsökningar av befintliga trummor samt anläggande av nya diken, trummor
och ledningar. Omhändertagande av vatten kommer ske genom infiltration där markens materialtyp
tillåter det. Totalt föreslås tre nya trummor bestående av två sidotrummor och en vägtrumma.

Figur 16. Visar lägen för diken, trummor och våtmarker. Man kan även se höjdkurvor samt flödespilar för terrängen.

Vägtrumman ska enligt rådande förutsättningar tjälskyddas.
Diken på båda sidorna om vägen öster om bron bör erosionsskyddas då lutningen på dessa diken är
förhållandevis kraftig. Det kommer endast ske en marginell ökning av trafiken efter ombyggnation, det
bedöms därför inte bli någon negativ påverkan på den ekologiska statusen i området. Därmed föreslås
vanliga vägdiken som är gräsbeklädda. I dessa diken sker då en viss rening, samt även en möjlighet för
slam och liknande att sedimentera. Dikena skapar även en mer gynnsam flödeshastighet till recipient
som minimerar riskerna för erosionsskador.

3.2.4. Ledningar
Elledningen som korsar väg 752 mellan korsningen till den enskilda vägen väster om bron och
vägplanens början har hanterats i samråd med ledningsägaren. Trafikverket och ledningsägaren har
kommit överens om att flytta elledningens stolpe väter om befintlig väg 752 några meter åt väster.
Ledningsägaren kommer flytta stolpen innan anläggande av väg och bro påbörjas.

Teleledningen som korsar väg 752 vid korsningen med den enskilda vägen har avvecklats och ska
under 2019 plockas ned. Ledningen kommer därför inte påverkas av ombyggnationen av väg 752.
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3.2.5. Byggnadsverk
Den nya brons utformning väljs för en teknisk livslängd av 120 år och den ges en fri bredd av 7,0 m.
dvs. cirka 2 m bredare än idag. Vid val av brotyp har speciell hänsyn tagits till byggbarheten över
vattendraget, beständighet samt drifts- och underhållskostnader förutom investeringskostnaden. En
broöverbyggnad som monteras ihop vid sidan av vattendraget och därefter lyfts eller lanseras på plats
har valts för att undvika formställningar i vattnet. Som brotyp har valts en samverkansbro, där
broöverbyggnaden består av längsgående stålbalkar med en brofarbana av betong (Figur 17).

Figur 17. Sektion överbyggnad ny och befintlig bro.

Bron görs i ett spann med en längd av 32 m. Överbyggnaden läggs på landfästen av betong, på västra
sidan pålgrundlagt och på östra sidan plattgrundlagt.

Efter färdigställandet av bron ska den gamla bron rivas. Vid rivning ska hänsyn tas till det
underliggande vattendraget så att spill från rivning ner i vattendraget undviks. Endast brons
överbyggnad (balkar, farbana, beläggning och räcken) samt vägöverbyggnaden före och efter bron rivs.
Endast stödmur i sten och landfästen i strandlinjen lämnas kvar. Betongelement rivs.

3.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på
plankarta och fastställs

Följande definitioner och begrepp används i planbeskrivningen:

· Skyddsåtgärder är åtgärder som fastställs i vägplanen.

· Kompensationsåtgärder är åtgärder som utgör kompensation för intrång i skyddade objekt.

· Övriga åtgärder är åtgärder som görs för att undvika eller minska påverkan.

3.3.1. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
I denna vägplan finns endast skyddsåtgärder och försiktighetsmått för alla trummor. De ska
konstrueras så de inte utgör vandringshinder.

3.3.2. Kompensationsåtgärder
Följande kompensationsåtgärder föreslås:

· Återplantering av blåsippa i skogsområde norr om ny väg

· Kompensera för de träd som tas ned inom områdesbestämmelser, (ansöka marklov för
trädfällning hos kommunen)

· Två nya lindar planteras för att kompensera för de som tas ned i allén.

· Stensamling, lekplats för kräldjur inom område för kompensation
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· Stenar och block från den stenmur som finns i vägkant och som kommer att påverkas av
vägplanen, flyttas till ny plats föreslagen i plankarta som kompensation (stenröse inom
kompensationsområde och förlängning av stenmur i strandkanten)

3.3.3. Övriga åtgärder
Följande övriga åtgärder föreslås:

· Infiltrering i slänter före vatten går i trumma ut i kanalen

· Informationsskylt om fornlämningsområdet sätts upp vid bron för att synliggöra kulturvärdet.
Skylten kan även hantera bergshantering i ett större sammanhang, som pekar ut området på
en översiktlig karta och knyter samman till kulturstigen

· Återskapande av strand med lövträd i området där gammal väg tas bort
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3.3.4. Miljöbelastning/markföroreningar
Buller

För att förebygga olägenheter för människors hälsa finns riktvärden i Förordning (SFS 2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader som ska eftersträvas vid nybyggnad av bostäder. För buller vid fasad
gäller riktvärden enligt Tabell 5. Restriktioner avseende bullernivåer ska hållas under byggskedet.

Ekvivalent bullernivå ska mätas och dokumenteras under byggtiden.

Tabell 5. Riktvärden för buller från vägar

Plats Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå
På fasad 60 dB(A) -
Vid uteplats 50 dB(A) 70 dB(A)

Masshantering

I det fall eventuella tidigare ej kända föroreningar påträffas under byggskedet, kommer nödvändiga
saneringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder att vidtas.

Massor med förhöjda föroreningshalter, i nivåer som hittills påträffats, kan med fördel i så stor mån
det är möjligt återanvändas inom projektet. Områden som kommer att användas för tillfällig
masshantering redovisas och fastställas på plankarta. I det fall förorenade massor ej kan återanvändas
inom projektet kan deponering av dessa bli nödvändig.

Vid eventuell återanvändning av massor utanför vägområde kan en anmälan behöva inlämnas eller
samråd med tillsynsmyndighet behöva utföras, beroende på var och hur massorna återanvänds,
oavsett föroreningshalter i massorna. I det fall förorenade massor skall återanvändas utanför
vägområde är detta anmälnings- eller tillståndspliktigt.

Avfall

Utrivning av den gamla bron kommer att medföra att avfall uppstår. Avfallet ska klassificeras och
sorteras samt lämnas till godkänd mottagare.

3.3.5. Rekreation och friluftsliv
Vandringsleder, båtplatser och badplatser ska hållas tillgängliga under byggskedet. En möjlig
förbättringspotential med projektet är att möjligheten kommer att finnas att återskapa en fiskeplats i
närheten till de gamla fundamenten.

3.3.6. Naturresurser och pågående markanvändning
Åtgärder för att möjliggöra pågående markanvändning kommer att samrådas med markägare.
Brunnar provtas före, under och efter byggskedet.

Skyddsåtgärder för grundvatten behöver iakttas vid sprängning och bergskärning.
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4 Effekter och konsekvenser av projektet
Planen bedöms bidra till ökad regional utveckling genom att bron får ökad bärighet och möjliggör
möten på bron. Genom att större fordon kan köra på bron kan det reducera antalet transporter med
lastbil. Färre antal transporter bedöms ge ökad transportkvalitet, reducerad miljöbelastning och
minskat vägslitage. Det innebär att projektets mål bedöms uppfyllas.

4.1. Trafik och användargrupper
Målet med ombyggnaden är att möjliggöra för tyngre trafik att köra via Mölnbacka istället för att köra
omvägar, vilket, på grund av befintlig bros bärighetsbrist, är fallet idag. Tillgängligheten för
fordonstrafiken på väg 752 kommer öka eftersom den nya bron får en högre bärighetsklass.
Trafikverkets mål är också att öka vägens standard genom att möjliggöra för lastbilar att kunna mötas
på bron. Genom denna åtgärd kommer framkomligheten på vägen att öka. Dock antas trafiken på väg
752 och 720 endast öka marginellt efter ombyggnaden och påverkan på boende i området bedöms
därför bli minimal.

4.2. Lokalsamhälle och regional utveckling
4.2.1. Kommunala planer
Vägplanen kommer att påverka områdesbestämmelserna därför att två lönnträd kommer behöva
avverkas inom skrafferade område på höger sida om väg 752, väster om bron i Mölnbacka, se Figur 5.
Det innebär att Trafikverket behöver söka marklov för fällning av träd. I beskrivningen för
områdesbestämmelserna anges att föryngring av träd kommer behöva ske successivt och att nya träd
bör placeras på samma ställe och utgörs av arter som finns på platsen. Trafikverket tolkar
bestämmelserna som att kommunen med den ger sig möjlighet att styra placering och val av trädsort.
Åtgärdens påverkan på områdesbestämmelserna för Mölnbacka har stämts av med Forshaga
kommuns stadsarkitekt Jan-Erik Engström 2019-06-05. Handläggningstiden för att söka marklov för
trädfällning inom detaljplanelagt område är 5–10 veckor.

4.2.2. Regional utveckling
Projektet möjliggör för regional utveckling eftersom bärighetsklassen på bron höjs.

4.3. Riksintresse
Den gamla bron kommer att behållas och fri genomfart kommer att finnas under byggskedet. Först när
den nya bron och vägen byggts på plats, kommer den gamla att rivas. Därför bedöms arbetet med att
bygga den nya bron och vägen inte medföra några negativa konsekvenser för totalförsvaret.

4.4. Miljö och hälsa
4.4.1. Boendemiljö
Genomförd trafikanalys visar att trafiken på väg 752 och 720 endast förväntas öka marginellt efter
ombyggnaden och påverkan på boende i området bedöms därför bli minimal. Den nya bron kommer
att medföra en förbättrad möjlighet att mötas på bron, vilket ökar tillgängligheten och innebär mindre
köbildning vilket bedöms vara en liten positiv effekt av projektet.

4.4.2. Landskapsbild
Allmän samfärdsel är undantaget i landskapsbildskyddets beslut och särskild prövning bedöms ej
behövas.

Det visuella stråket mellan Mölnbacka herrgård och f.d. Övre Hammaren bedöms delvis försvagas
genom den nya vägsträckningen.
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Det stora landskapsrummet vid vattnet bedöms kunna bibehållas. Siktytorna norr utmed kanalen
kommer att påverkas i och med att vägbanken skär av sikten mellan dammen och kanalen. Även
landskapsrummet vid Övre Hammaren påverkas något genom en tydlig vägbank. Detta förhöjer sikten
från vägen norrifrån mot dammen, vilket är positivt ur trafikantens synvinkel. Effekten blir att folk
som använder området främst i friluftslivet kommer att påverkas. Effekten är svår att göra något åt
eftersom djur behöver kunna ta sig under bron.

Värdekärnorna påverkas genom ingrepp i några gamla lövträd. Återplantering sker varför värdet på
sikt inte bedöms ändras.

Siktlinjen för resande från Deje mot Västra Örten bedöms inte påverkas. För denna sträcka kommer
dock kontakten med vatten att minska för resande.

Anläggningen av vägen innebär att träd behöver tas ner. Även träd utanför vägområdet kan påverkas
indirekt om bergskärningen påverkar vattenådror. Detta kan leda till att träden utvecklas sämre eller i
värsta fall torkar ut.

Föreslagen vägplan bedöms påverka landskapsbilden måttligt negativt eftersom områdets visuella
värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk försvagas påtagligt. Exploateringen blir
bitvis dominerande, men har anpassats till landskapets struktur och döljs bitvis.

Med föreslaget gestaltningsförslag bedöms negativ påverkan på landskapsbildens värden kunna
motverkas något genom att mark återställs till naturmark, gabioner anpassas/byggs om ovan
vattenytan så att den gamla karaktären av stensättningar kan återställas. Bedömningen av
anläggningen blir ändå att det är en negativ påverkan på landskapsbilden. Främst på grund av att
vattenkontakten mellan dammen och kanalen påverkas men även att åtgärden påverkar ett visuellt
stråk som historisk har varit viktigt försvåras att se och påverkar träd, berg och innan oanlagd mark.

4.4.3. Naturmiljö
Sammanfattningsvis bedöms naturmiljö påverkas lite negativt eftersom de ekologiska sambanden
försvagas i liten utsträckning och artmångfalden minskar marginellt. Kanten av några naturområden
påverkas men ingen värdekärna skadas. Grunden för områdets värde påverkas marginellt. Påverkan
på respektive utpekat objekt genom NVI, redovisas nedan (Tabell 6) Se även karta (Figur 7).

Genom de kompensationsåtgärder som föreslås kan den negativa påverkan kompenseras. Genom att
den gamla vägen tas bort och område återtas som naturmark kommer med tiden lövträd att etablera
sig och bidra till en större skyddszon mot vatten. Med tiden kommer även detta att ge goda
förutsättningar för födosök för hackspett. Möjligheten för sjöfåglar och fladdermöss kan även öka
genom att störning från vägtrafiken förflyttas och skyddszonen blir större. Återskapande av lekmiljöer
för kräldjur kan öka möjligheten för reproduktion och bidra till en ökad lokal population.

Byggtiden behöver anpassas efter fåglars häckningstid, april till mitten av juli, för att undvika störning.
Påverkan av nedtagning av träd påverkar möjligheten för skydd och födosök. Med tiden bedöms
möjligheterna återskapas på platsen genom föreslagna kompensationsåtgärder.
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Tabell 6. Påverkan på naturvärdesobjekt av planförslaget

NV-objekt,
ID-nummer

Biotop NV
klass

Påverkas av planförslaget Påverkan

5.1 Lövskog,

ädellövskog

3 Vägen dras i kanten på detta område,

bergskärning görs, träd kommer att behöva

tas ned.

-1, liten negativ

påverkan

5.2 Vattendrag 3 Arbete sker ovanför vattenlinjen och

vattendraget bedöms inte påverkas av

brobytet.

0, obetydlig

påverkan

5.3 Barrblandad

lövskog

4 Minst 26 träd kommer i direkt konflikt med

den nya vägdragningen och kommer att

behöva avverkas.

-1, liten negativ

påverkan

5.4 Granskog, lövskog 4 Delar av skogen, mestadels gran, kommer att

påverkas när den nya korsningen byggs.

-1, liten negativ

påverkan

5.5 Lövskog 4 Kommer inte i konflikt med vägområdet, kan

förmodligen sparas i sin helhet

0, obetydlig

påverkan

5.6 Strand, lövträd 4 Påverkas inte av vägförslaget. 0, ingen påverkan

5.7 Strand, lövträd 4 Påverkas endast i kanten mot vägen av det

nya vägförslaget.

-1, liten negativ

påverkan

5.8 Lövskog 4 Minst 1 gråal kommer att påverkas och kan

behöva tas ned, skyddsvärda träd bedöms

kunna sparas.

-1, liten negativ

påverkan

5.9 Häll, gammal

tomtmark

4 1 lönn kommer i direkt konflikt med vägen

och kommer att behöva tas ned, 2 lövträd i

kanten kan eventuellt sparas.

-1, liten negativ

påverkan

5.10 Limnisk strand,

skog och träd

3 Del av kanten mot vägen kommer till viss del

behöva erosionsskyddas och förstärkas.

Stranden lämnas orörd. I området kommer

nya träd att planteras och död ved placera ut,

se gestaltningsförslag.

-1, liten negativ

påverkan

5.11 Lövskog 4 Påverkas inte av vägförslaget. 0, Ingen påverkan

2 Allé 4 Två träd i alléns norra del kommer i konflikt

med ny väg.

-1, liten negativ

påverkan
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Figur 18. Vägförslaget och påverkan på områdets naturvärden.

4.4.3.1. Strandskydd
Vägplanen innebär åtgärder som påverkar både område med generellt strandskydd och utökat
strandskyddat enligt 14§ Miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt ”1. Trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. Bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten” (Miljöbalk 1998:808) Punkt 1 bedöms inte påverkas
negativt av vägplanen eftersom fri tillgång till strandområdet kommer att kvarstå. En del av
strandområde återtas i och med att gammal väg tas bort och ny strand återskapas. Punkt 2 bedöms
påverkas genom att skog med höga naturvärden och fridlysta arter påverkas negativt av vägplanen. (Se
även kapitel 4.4.6.)

Åtgärder som omfattas av vägplanen undantas från förbuden i 7 kap 15§ miljöbalken och enligt 16§
punkt 3 väglagen (1971:948) om byggande av allmän väg enligt en fastställd vägplan. Beslut om
vägplan fattas i samband med planprövningen med hänvisning till undantagsregeln för strandskyddet.
De särskilda skäl som åberopas är 18a§ punkt 1 byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller
järnväg.
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4.4.3.2. Generellt biotopskydd
Två av fem lindar i allén bedöms påverkas av den nya vägen. Nedan redovisas de lindar med
tillhörande nummer som mätts in allén och det anges ifall de påverkas av vägplanen (Tabell 7).

Tabell 7. Träd i allén

Nr Diameter
(cm)

Hål träd Status Anmärkning Påverkas av vägförslaget

5 55 frisk påverkas inte
8 80 frisk påverkas inte
18 60 frisk påverkas inte
19 60 frisk hamnar i vägslänt, påverkas
23 60 frisk hamnar i vägslänt, påverkas

Två lindar med en diameter om 60 cm står inom vägområde där ny slänt planeras. Träden behöver tas
bort för att möjliggöra för ny stödmur och slänt. En allé ska innehålla minst fem träd för att utgöra
allé. Borttagande av två träd gör att allén inte längre kan betraktas som en allé, två nya träd måste
därför planteras. Borttagande av två lindar på en diameter om 60 cm är svårt att ersätta, om ens
möjligt, då det är fler arter som har äldre träd som livsmiljö än yngre träd. En viss påverkan på
biologisk mångfald sker över tid.

Enligt 7 kap 11a§ miljöbalken gäller inte förbuden i 11§ andra stycket byggande av allmän väg enligt
fastställd vägplan. Frågan prövas inte via dispens utan genom vägplanen.

4.4.3.3. Skyddsvärda träd
Två lönnar omfattas av områdesbestämmelser för Mölnbacka, för trädfällning av gamla lövträd, se
(4.2.1). Flera ädla lövträd, ett skyddsvärt träd (inom område 5.1) och rödlistade askar (EN) påverkas
negativt av vägförslaget. Genom att schakt kommer att ske i närheten av rötternas utbredningsområde
kan både tillväxt, vatten och näringsupptag genom rotsystemet påverkas negativt på sikt. Nedan
redovisas de askar med tillhörande nummer som mätts in inom området och det anges ifall de
påverkas av vägplanen (Tabell 8).

Tabell 8. Askar inom området

Nr Diameter
(cm)

Hål träd Status Anmärkning Påverkas av vägförslaget

15 55 frisk påverkas inte
16 40 ja frisk hålighet i stam påverkas inte
31 30 ja halvdöd högstubbe hamnar i vägslänt, påverkas
44 25 frisk hamnar i vägslänt, påverkas
45 20 frisk hamnar i vägslänt, påverkas
49 20 halvdöd har flera döda grenar

samt gren med löv
hamnar i vägslänt, påverkas

110 25 frisk lutar påverkas inte
113 40 frisk gammal påverkas inte
124 45 frisk har döda grenar påverkas inte
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4.4.3.4. Fridlysta arter
Växtplatser för tibast och blåsippa, påverkas av vägförslaget. Växtplatsen för gullviva bedöms inte
påverkas. Ett område där små individer av huggorm påträffats, bedöms inte påverkas direkt av
vägförslaget, men hela området som är lämplig bo- och uppväxtmiljö för huggorm (område 5.1)
kommer att påverkas genom sprängning av berg. Det kan orsaka vibrationer i mark som kan störa
huggormen. Nedan (Tabell 9) anges vilka fridlysta arter och hur många/hur stor yta som påverkas
samt i vilket NV-objekt de finns. Förutom nedan angivna, kommer även träd som konstaterats
användas för häckning av minst bofink och koltrast inom område 5.1 att behöva tas ned. Varken bofink
eller koltrast är prioriterad fågelart. Arterna är livskraftiga både på nationell, regional och lokal nivå
och de enstaka individer som kan komma påverkas negativt av åtgärden bedöms inte försvåra
upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.

Kungsfiskare (VU) och fisktärna, skyddas av artskyddsförordningen i bilaga 1, har observerats
födosökande i området. Deras huvudsakliga föda är fisk vilket innebär att födosöksområdena inte
bedöms påverkas negativt. Mindre hackspett är prioriterad art och har noterats i anslutning till
utredningsområdet. Där vägen planeras finns till största del ung gran och sly av lövträd, vilket innebär
att gynnsam bevarandestatus för mindre hackspett inte bedöms påverkas negativt av åtgärden då den
födosöker på döda grenar och murken ved. Förutom ung gran och sly finns en sälg som behöver tas
bort för vägen, dock bedöms inte det påverka mindre hackspett. Gynnsam bevarandestatus för
prioriterade fågelarter bedöms inte påverkas negativt av ombyggnationen.

Blåsippan omfattas av 9§ artskyddsförordningen, är vanlig och väl utspridd över hela landet och hela
länet. Nationellt är den enligt Artdatabanken bofast i alla län och bedöms som livskraftig (LC).
Bedömningen är att den har en gynnsam bevarandestatus på nationell, regional och lokal nivå.

Tibasten omfattas av 9§ artskyddsförordningen, är vanlig och väl utspridd över hela landet och hela
länet. Nationellt är den enligt Artdatabanken bofast i alla län och bedöms som livskraftig (LC).
Bedömningen är att den har en gynnsam bevarandestatus på nationell, regional och lokal nivå.

Åtgärden innebär att en växtplats för blåsippor och en för tibast kommer att grävas upp och individer
återplanteras. Det finns ingen annan lämplig lösning eftersom brons läge är satt och väglinjen till bron
har utformats efter brons läge. Borttagande och flytt av de exemplar som finns på platsen bedöms inte
försvåra upprätthållande av gynnsam bevarandestatus.

Huggormen är bofast och reproducerande över hela landet. Det bedöms inte att åtgärderna kommer
att medföra att huggormens bevarandestatus försämras. Eftersom den har uppväxtmiljö inom
utredningsområdet riskerar enstaka individer att dödas i samband med sprängning av berget intill
huggormens uppväxtmiljö (NV-objekt 5.1). Huggormen är livskraftig på nationell och regional nivå
och de enstaka individer som kan komma påverkas negativt under byggtiden bedöms inte försvåra
upprätthållande av gynnsam bevarandestatus.

Tabell 9. Fridlysta arter.

Art Antal individer inom
inventeringsområdet

Yta
(m2)

Delområde

Tibast (fridlyst enligt 9§
Artskyddsförordningen)

4 5.1, 5.11

Huggorm (6§) 2 5.1
Blåsippa (9§) 300 5.1
Gullviva (9§) Ca 10 3,6 5.7
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4.4.4. Vattenmiljö
Vid anläggning av den nya bron kommer vägen och diken kring bron att göras om. Totalt föreslås tre
nya trummor bestående av två sidotrummor och en vägtrumma. Vägtrumman ska (enligt rådande
förutsättningar) tjälskyddas.
Diken på båda sidorna om vägen öster om bron kommer att erosionsskyddas då lutningen på dessa
diken är förhållandevis kraftig.

Bytet av bron bedöms inte påverka dammens dämningsgräns negativt. Åtgärderna kommer att
anpassas efter dammen. Framkomligheten via vattnet (fri höjd) kommer att öka i och med att den nya
bron läggs i ett något högre läge än den gamla. Vid anläggande av den nya bron kommer det att finnas
utrymme att skapa en landpassage för fauna under bron, vilket är en positiv konsekvens av projektet,
eftersom landpassage saknas under befintlig bro.

Under arbetets gång har åtgärder bearbetats för att om möjligt förbättra omhändertagande av
vägdagvatten och för att minska negativ påverkan på MKN kemisk status kopplat till föroreningar från
vägdagvatten, se vidare PM avvattning.

Påverkan av vattenverksamheten på människors hälsa och miljö kan uppkomma under
byggnadsskedet, huvudsakligen genom entreprenörers oaktsamhet. Trafikverket ställer rutinmässigt,
vid upphandling av entreprenör, höga krav på dennes kompetens beträffande miljö- och
kvalitetsfrågor. Trafikverket bedömer de aktuella riskerna som små.

Utrivning av befintlig bro samt byggnation av ny bro bedöms inte leda till några negativa konsekvenser
på fisklivet i Västra Örten eftersom inget arbete kommer att ske i vattnet. Ombyggnationen av bron
kommer således inte medföra något vandringshinder för vattenlevande fauna.

4.4.5. Kulturmiljö
Vid jämförelse av karta från idag (Figur 9) och sockenkartan från år 1706 (Figur 10) görs bedömningen
att hela, eller delar av Nedre Ullerud 158:1 idag finns beläget under vattnet. Att det under besiktningen
1993 inte heller påträffades annat än slagg tyder också på detta. Bedömningen görs också att
lämningen bör vara belägen väster om befintlig bro. Risken att mark som tas i anspråk öster om
befintlig bro kommer att innebära intrång i aktuell lämning bedöms således om liten. Studien av
historiska kartor visar dock på mänsklig aktivitet i området sedan lång tid tillbaka och det är inte
uteslutet att lagskyddade lämningar kan finnas under mark där åtgärder är planerade.

Anmälan för samråd enligt Kulturminneslagen (KML) har lämnats in och svar erhållits (2019-09-11).
Länsstyrelsen svarade att ingen vidare arkeologisk utredning, undersökning eller tillstånd enligt KML
bedömdes vara nödvändig.

Den stenmur som finns i vägkant kommer att påverkas av den nya vägdragningen, genom att ca 25
meter av muren kommer i konflikt med väglinjen och behöver tas bort och flyttas. Stenmuren bedöms
dock inte omfattas av det generella biotopskyddet.

Med den nya anläggningen bedöms strukturer och samband kunna uppfattas även fortsättningsvis.
Fornlämningen bedöms inte påverkas av den nya anläggningen och dess arbetsområden och/eller
upplag. Under förutsättning att inga nya arbetsområden eller områden för upplag kommer till.

4.4.6. Rekreation och friluftsliv
Tillgängligheten till båtiläggningsplatsen, badplatsen och vandringsleder kommer att hållas öppen till
största delen under byggskedet. Under byggskedet kommer baracker och uppställningsytor krävas för
anläggningsarbetet. Detta påverkar trafiken till och från området under byggskedet (12 månader). En
kort tid i byggskedet, när den nya bron skjuts på kan tillgängligheten begränsas. Påverkan på
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friluftslivet är negativ under en begränsad tid i byggskedet. Detta är av övergående karaktär och
friluftslivet bedöms inte påverkas negativt på sikt av vägplanen.

Ut- och infarten från båtiläggningsplatsen byggs om och flyttas några meter öster om befintlig väg.
Ombyggnationen innebär en liten förbättring för sikt vid utfart från båtiläggningsplatsen. Den nya
vägen till bron korsar en tillfartsväg till ett vindskydd. Den nya bron med väg korsar även en in- och
utfart till en båtiläggningsplats.

Åtgärden påverkar friluftslivet genom att vägen och bron flyttas något närmare område för
båtiläggningsplatsen och vindskyddet. Trafikanalysen visar en marginell ökning av tung trafik men
inte ge förhöjd bullersituation. Det fysiska intrånget flyttas närmare områden med värde för
friluftslivet, vilket kan innebära en upplevelse av att friluftslivets värden försämras marginellt.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftslivets värden innebära en lite negativ påverkan
under byggskedet, men ej kvarstå i driftskedet.

4.4.7. Miljöbelastning/markföroreningar
Buller

Åtgärden är att betraktas som en smärre förändring av mycket lokal karaktär och ingen väsentlig
ökning av bullerstörningen råder, d v s ökning av den ekvivalenta ljudnivån understiger 2 dB.
Projektets påverkan vad gäller buller är av ringa art, boendemiljön kring bron och i samhället, där
trafik över bron måste passera, bedöms inte påverkas i och med att det beräknas ske en marginell
ökning av trafiken. Sammanfattningsvis bedöms inte projektet medföra någon negativ miljöbelastning
avseende buller.

Markföroreningar

Möjligheten till sanering av eventuella föroreningar i befintliga fyllnadsmassor kommer även att finnas
i samband med att åtgärden genomförs. Det är positivt för platsen att förorenade massor tas bort från
platsen.

Avfall

Borttag av gammal väg och bro har beräknats till att följande mängd avfall uppstår (Tabell 10):

Tabell 10. Mängder massor som uppstår i volym

Massor Volym (m3)

Schaktmassor 3900

Berg 850

Asfalt 60

Masshantering beskrivs vidare under kapitel 4.4.7.

4.4.8. Naturresurser och pågående markanvändning
Eftersom stabiliteten bedöms var god på platsen bedöms sättningar i moränen bli små och
försumbara. Sättningar beror på jordens deformationsegenskaper samt storlek på laster. Under en tid i
byggskedet då ny bro läggs på kommer tyngre kran att behöva placeras i området. Vid behov kan
förstärkningsåtgärder för att hålla kranen på plats att krävas. Under denna tid kan det innebära
begränsad framkomlighet via skogsanslutningen öster om bron. Lanseringsytan för den gamla bron
bedöms kunna göras på befintlig gammal väg och bedöms inte påverka någon naturmark.

En anslutningsväg till skogsmark, öster om bron, kommer att flyttas söderut i samband med att
avfartsvägen till båtiläggningsplatsen byggs om, men det påverkar inte funktionen eller brukbarheten.
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Det redan avverkade område som tas i anspråk för ny väg sydöst om bron skulle kunnat användas för
jordbruk eller återplantering av skog. Vägens nya kurva genom skogsområdet norr om bron innebär
att en produktiv skogsmark tas i anspråk för anläggningen.

Brunnar inom utredningsområdet bedöms inte påverkas av vägplanen.

I och med att den nya vägen kommer att innebära en bergskärning så kommer en liten mängd berg
kunna tas på plats. Sammantaget kommer projektet innebära ett massunderskott och att massor
kommer att krävas för projektet. Eftersom den nya bron och vägen byggs före borttagandet av den
gamla kommer stora delar av massor från rivningen inte kunna återanvändas på plats. Om möjligt
kommer de kunna återanvändas i annat projekt.

Ombyggnationen av bron bedöms i första hand medföra att material och resurser åtgår till
upprustningen av bron. I och med att bygget av den nya bron görs på en högre höjd och utfyllnad
kommer att krävas för den nya bron. Den gamla vägen rivs efter att den nya byggts. Därför kommer
massor att krävas för byggskedet vid nyanläggandet och ett överskott av massor uppstå vid
utrivningen. Detta är negativt för resurshushållningen.

Sammanfattningsvis innebär anläggningens anspråkstagande av produktiv skogsmark och
uppkomsten av överskottsmassor i projektet en liten negativ påverkan för naturresurser i området.
Anläggningen bedöms inte på sikt innebära hinder för brukandet av skogsmark i området.

4.4.9. Klimat och risker
Vägtrafiken utmed väg 752 utgör det primära riskobjektet för personer som vistas i vägens närområde,
dvs oskyddade trafikanter, både i byggskede och driftskede.  Identifierade riskobjekt är främst
kopplade till byggskedet och beskrivs nedan.

4.4.9.1. Naturrisker
Enligt MSB:s översvämningskartering finns risk för översvämning i området söder om vägplanen, se
Figur 19.

Figur 19. MSB översvämningskartering för ett 100-årsflöde som illustrerar översvämningsrisken i området söder om
Mölnbacka, nedströms den aktuella vägplanen.

Berört område vägplan
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Aktuellt område består av fasta jordar av morän ovan berg vilket gör att stabiliteten i området är god.
Moränen består huvudsakligen av sand med silt och grus. Vid anslutning till brostöden finns
stödmurar av sten samt fyllnadsmassor. Stabiliteten för stödmurar bör vid den fortsatta
detaljprojekteringen.

Överlag bedöms risksituationen förbättras efter att den nya vägplanen genomförts. Kurvan blir inte
lika snäv som tidigare och den befintliga bron som dels har begränsad bärighet (bärighetsklass BK2)
och vissa skador kommer ersättas med en ny bro med bärighetsklass BK4. De största riskerna bedöms
omfatta byggskedet men detta är under en begränsad tidperiod.
Riskerna för att bron ska översvämmas med hänsyn till klimatförändringar, bedöms som låg. Bron
kommer ligga på en höjd av ca +75 medan överkant damm nedströms ligger på höjden +72,12. Detta
innebär att dammen kan svämma över med nästan tre meter innan det påverkar bron.

Det bedöms inte finnas någon särskild skred- eller rasrisk inom vägplanens arbetsområde och
översvämning bedöms därmed inte medföra någon betydande risk för anläggandet av den nya bron.

4.4.9.2. Trafik och byggarbete
I samband med schaktningsarbeten finns en risk för att grumligt länshållningsvatten kan ge negativa
konsekvenser ifall länshållningsvattnet leds obehandlat till eller avrinner till en känslig recipient (sjön
Lusten).

Många och tunga anläggningsmaskiner och utrustning innebär risk för läckage och spill i samband
med entreprenaderna utmed sträckan. Utsläpp kan ske både vid olyckor och sabotage eller stölder
inom och i anslutning till arbetsområdet. Det finns en risk för spill och läckage från de arbetsfordon
och tankar som kommer att användas under byggskedet. Spill och läckage från farmartankar eller
arbetsfordon skulle kunna påverka miljön för de djur som lever i området eller i vattendraget och
eventuellt påverka vattnet i de brunnar som finns i närheten. Det finns i nuläget inte planer på att
ställa upp farmartankar och uppställningsplats för arbetsfordon kommer ske på östra sidan av bron.

Många tunga transporter med framförallt massor från arbetsområdet, men också byggmaterial till
arbetsområdet, kommer att belasta det allmänna vägnätet. Transporterna med arbetsfordon men även
den vanliga trafiken kan öka risken för påkörning av oskyddade trafikanter som vistas i vägområdet
samt belasta den befintliga bron, detta är dock under en begränsad tidsperiod, om ca 12 månader.

4.5. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser
Indirekta effekter av planen är att även den mindre avfartsvägen till båtiläggningsvägen kommer att
byggas om. Detta kommer innebära en förbättringsmöjlighet för bil med trailer och förbättrad sikt vid
utfart.

I den trafikanalys som tagits fram bedömdes att tunga transporter skulle kunna bytas ut mot färre,
tyngre fordon. En indirekt effekt av att förhöja brons bärighet är att det styr valet av väg eftersom
genomfarten över bron nu blir möjlig för tunga transporter.

4.6. Påverkan under byggtiden
Under byggskedet bedöms de tillfälliga etableringsområden och områden med tillfällig nyttjanderätt
som kommer att krävas för etableringen att innebära en lite negativ påverkan för naturmiljö och
åtkomsten till skogsmark samt påverka upplevelsen av landskapsbilden och friluftslivets värde. Genom
att lanseringsyta och etableringsområde inte läggs i direkt strandkant utan på motsatt sida av en
mindre avfartsväg bedöms risker för skada på känslig naturmark i strandlinjen och på vatten kunna
förebyggas. Vattenmiljön bedöms inte påverkas negativt under byggskedet under förutsättning att
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förslagna åtgärder vidtas. Eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten beskrivs i avsnitt
6.2.

4.6.1. Trafik under byggtiden
Den gamla bron kommer behållas och fri genomfart kommer finnas under byggskedet. Tillfälliga
trafikanordningar, med exempelvis stängning av ett körfält, kan bli aktuellt när ny väganslutning
anpassas till befintlig väg. Först när den nya bron och nya väganslutningar till bron byggts rivs den
gamla bron och dess väganslutningar. Direkt öster om befintlig väg till båtiläggningsplatsen kommer
en lanseringsyta anläggas för att bygga bron på plats. Mellan lanseringsytan och väg 752 kommer en
barriär att sättas upp för att förhindra trafik från avåkning in i arbetsområdet.

Vägen till båtiläggningsplatsen hålls öppen under byggskedet, utom under 2–5 dagar då lansering av
den nya bron sker.

Den enskilda vägen direkt väster om bron förutsätts vara öppen under hela byggtiden. Om
entreprenören inte kan bygga anslutningen till den enskilda vägen och samtidigt hålla vägen öppen
finns det plats inom vägområdet för att bygga en mindre tillfällig väganslutning direkt väster om.
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5 Samlad bedömning
5.1. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan
Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En stor
anledning till bedömningen är att anläggningen bedömts kunna genomföras med hänsyn och
anpassning till utpekade värden på platsen.

Utformningen av det nya vägområdet med hänsyn till natur, kultur, landskap och vatten är viktiga
faktorer för att minska skada och intrång. Så som planen beskriver kan utformningen och
gestaltningen förstärka några av de värden som finns och kompensera för borttagen förlust av biotoper
genom att ta bort gammalt vägområde och återskapa naturmark i strandområdet. Hur utförandet av
brobytet genomförs och hur arbete med risker minimeras är också viktiga faktorer för att minska
risken för skada på vattenmiljö och strandkant.

5.2. Sveriges miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms vara aktuella för projektet att särskilt ta hänsyn till:

- Ett rikt växt och djurliv

- Giftfri miljö

- God bebyggd miljö

- Levande sjöar och vattendrag

För att inte påverka miljömålet ”ett rikt växt och djurliv” negativt behöver särskilda åtgärder vidtas,
bl.a. riktade på att minska risken för spridning av invasiva arter och att bevara befintliga naturvärden
så som skyddsvärda lövträd i strandkant. Träd som måste tas bort för vägplanen behöver ersättas med
nya träd. Att återså utfylld mark och förse med fröblandning som kan möjliggöra etableringen av en
rik florasammansättning skulle innebära en förbättrad biologisk mångfald, och främja/gynna
miljömålet. Åtgärder som främjar faunapassage är också positivt. I samband med utredningen av
planområdet har kunskapen om värden för biologisk mångfald och arter ökat på platsen. Genom att
återföra stenar i ett röse, kan möjligheten för orm att föröka sig förbättras och på så vis öka den
biologiska mångfalden. Genom föreslaget område för kompensation av blåsippa och föreslagna
faunadepåer kan projektet kompensera för förlusten av arter som projektet förorsakar.

Vid arbetet kan provtagningar av mark visa på förhöjda halter av föroreningar. Risken för spridning av
dessa till land- och vattenområde behöver minimeras. Om provtagning visar att föroreningar finns på
platsen finns möjlighet att sanera bort dessa massor och främja miljömålet ”giftfri miljö”.

I området runt bron finns kulturvärden/fornlämningar. Miljömålet en ”god bebyggd miljö” syftar till
att ta tillvara och utveckla natur- och kulturvärden. Anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt så att långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Målet levande sjöar och vattendrag syftar till att ”sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och dess variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.” (Hav 2019, s 9). För att tillvarata målet får bland annat
inte ekologisk och kemisk status påverkas negativt och spridningsvägar vara en del av en grön
infrastruktur.
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5.3. Nationella transportpolitiska målen
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomisk långsiktig och effektiv
hållbar transportförsörjning för näringslivet och medborgarna i hela landet. Det innebär bland annat
att transportsystemets funktion, utformning och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utveckling i hela landet.

Framkomligheten på väg 752 kommer öka genom att bron byggs så att två lastbilar med påhängsvagn
kan mötas. Åtgärden innebär också att större fordon kan köra över bron eftersom bärighetsklassen
höjs. Näringslivet gynnas genom att väg 752 inte begränsar tunga fordon att passera bron. Projektet
bedöms bidra till uppfyllande av de nationella transportpolitiska målen.

5.4. Sammanställning av konsekvenser
Nedan (Tabell 11) sammanställs de bedömda miljökonsekvenserna.

Tabell 11. Bedömda miljökonsekvenser i bygg- och driftskede för respektive miljöaspekt.

Intresse Påverkan av
huvudalternativet i
driftskede

Påverkan av
huvudalternative
t i byggskede

Påverkan av
nollalternativ

Motivering

Boendemiljö 0 0 0 Boendemiljön kommer inte påverkas i och
med att det beräknas ske marginell ökning
av trafiken.

Trafik och
användargrupper

+ 0 0 Tillgängligheten ökar genom den nya bron.
Eftersom den gamla bron kommer att finnas
kvar under byggskedet, kommer inte
tillgängligheten att försämras under
byggskedet.

Friluftsliv och rekreation 0 - 0 Liten påverkan under byggskedet i
strandområdet, men tillgängligheten
kommer att kvarstå.

Verksamheter och
anläggningar

+ 0 --- Bytet av bron innebär en förbättring och
långsiktigt hållbar lösning. Nollalternativet
innebär att bron inte ersätts och
transportmöjligheten via denna överfart över
vattendraget försvinner, värdet försvinner.

Landskapsbild -- - 0 Påverkan på landskapsbilden påverkas
måttligt negativt eftersom områdets visuella
värden och karaktär, utblickar, landmärken
eller visuella stråk försvagas påtagligt.

Under byggskedet kommer tillfälliga
etableringsområden att påverka
landskapsbilden.

Kulturmiljö - - 0 Delar av kulturmiljön påverkas eftersom
projektet tar i anspråk delar av stenmuren
och gamla träd samt gör intrång i område
med historia om bruket.

Under byggskedet kommer tillfälliga
etableringsområden att påverka kulturmiljön.

Naturmiljö - - 0 I samband med anläggning av den nya bron
och vägen kommer naturmiljö som t.ex.
gamla lövträd att tas i anspråk.

Under byggskedet kommer tillfälliga
etableringsområden påverka naturmiljön.
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Intresse Påverkan av
huvudalternativet i
driftskede

Påverkan av
huvudalternative
t i byggskede

Påverkan av
nollalternativ

Motivering

Vattenmiljö + 0 0 Genom infiltrationsdiken förbättras
möjligheten att omhänderta vägdagvatten
och förbättra vattenkvalitén i recipient. Viss
risk för sedimentspridning till vattenområdet,
utsläpp av drivmedel och kemikalier från
arbetsmaskiner föreligger under
byggskedet. Vidtagande av åtgärder
minskar risken för negativa konsekvenser.

Miljöbelastning/
markföroreningar

+ - 0
Massor med viss föroreningsgrad kommer
tas bort från platsen vilket är positivt. Risk
för spridning av eventuella föroreningar i
sediment i samband med anläggning finns,
men bedöms vara liten.

Klimat, risk och säkerhet + - 0 Bärigheten förbättras och kurvan får bättre
linjeföring vilket minskar risk för olyckor.
Risk för skada på miljön med arbete i
strandkant och nära vattendrag. Risk för
personskada bedöms vara liten då största
delen av bygget kan ske utanför trafikerat
område.

Markanvändning och
naturresurshushållning

- - 0 Exploatering av ny mark och delar av
befintliga massor kan inte återanvändas till
det nya bygget på grund av att bron byggs
före den gamla rivs. En liten del produktiv
skogsmark tas i anspråk.
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6 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser
om hushållning med mark och vattenområden

6.1. Allmänna hänsynsregler
1§ Bevisbördsregeln

Genom att Trafikverket tagit hänsyn till Miljöbalkens regelverk och ställer krav vid upphandling av
förfrågningsunderlag och under byggskede, samt efterföljer verksamhetsutövarens egenkontroll
genom kontinuerlig uppföljning under byggskede anser Trafikverket sig ha skaffat den kunskap som
behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

2§ Kunskapsregeln

Genom att kunskap har hämtats in vid genomförda provtagningar och mätningar anser Trafikverket
sig ha skaffat den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.

3§ Försiktighetsprincipen

Genom att Trafikverket ställer krav under byggskede, samt efterföljer verksamhetsutövarens
egenkontroll genom kontinuerlig uppföljning under byggskede anser Trafikverket sig ha skaffat den
kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

4§ Produktvalsprincipen

Genom att Trafikverket vid upphandling ställer krav på kemiska produkter anser Trafikverket sig ha
tagit hänsyn till produktvalsprincipen för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenheter.

5§ Hushållningsbestämmelser

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser påverkas genom möjligheten för återanvändande av massor
är begränsat i projektet. Till viss del kan släntjord återföras på den nya slänten (endast släntjord som
inte är förorenad eller innehåller invasiva arter). Möjligheten finns att återanvända massor från
projektet i ett annat projekt, för att på så vis minska påverkan på hushållningsbestämmelserna
negativt.

6§ Platsvalsprincipen

Läget för den nya bron har styrt utformningen och valet av påfartsväg till bron. Ändamålet med
projektet att förhöja de transportkvalitet med ökad bärighet och mötesseparering på nya bron behöver
väglinjens radie anpassas och har så gjorts med minsta möjliga intrång i miljön på båda sidor om bron.

Vägplanen berör ett område som är skyddat enligt områdesbestämmelser för trädfällning i Mölnbacka
enligt plan- och bygglagen. Avvikelser från områdesbestämmelserna får göras om syftet inte
motverkas. Vägplanen kommer även i konflikt med landskapsbildskyddet runt Västra Örten, dock är
vägplan undantaget i bestämmelserna. Förutom tillåtlighetsprövning enligt väglagen, har även
Trafikverket anmält brobytet genom vattenverksamhet och kulturminneslagen.
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6.2. Miljökvalitetsnormer för vatten
Parametern som kan påverkas av den planerade anläggningen är närområdet runt sjöar. Även
kvalitetsfaktorn särskilda förorenade ämnena och kemisk status kan påverkas.

Den nya bron byggs så att strandlinjen under bron bevaras. Vid rivning av befintlig bro rivs brostöden
(se tabell 5). Det innebär att möjligheterna för djur att passera förbättras. Påverkan på närområdet
runt sjöar bedöms som liten och positiv.

Anläggande av gräsbeklädda diken innebär förbättrade möjligheter att omhänderta vägdagvatten.
Halterna i vattenförekomsten av de särskilda förorenade ämnena samt de prioriterade ämnena
bedöms inte påverkas. Snarare minskar påverkan jämfört med nuläget.

Under byggtiden kan vattenkvalitén påverkas av grumling och utsläpp till vatten. Förutsatt att
föreslagna åtgärder vidtas bedöms inte vattenmiljön påverkas negativt. Föreslagna åtgärder listas i
avsnitt 8.4.

6.3. Hushållning med mark och vattenområden
Vägplanen bedöms inte påverka riksintresset för totalförsvaret negativt.
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7 Markanspråk och pågående markanvändning
7.1. Vägområde för allmän väg
Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar vägen med slänter och diken. Även det område som
krävs för drift och underhåll av väganordningar ingår i vägområdet.

På plankartorna framgår gräns för vägområde, samt gräns mellan nuvarande och tillkommande
vägområde. Det är det tillkommande vägområdet som anges i fastighetsförteckningens areaberäkning,
det vill säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg.

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg med stöd
av en laga kraftvunnen vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme
som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller
utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord-
och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör
när vägen dras in.

Anläggande av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om någon ekonomisk uppgörelse
för intrång och annan skada ej har träffats. Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i
anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta och index
tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol.

Nytt vägområde med vägrätt i denna vägplan omfattar ca 6 266 m2. Det nya vägområdet finns
redovisat på plankarta 101T0201.

Omfattningen av ianspråktagen mark fördelat på markslag framgår av (Tabell 12).

Tabell 12. Ianspråktagen mark fördelat på markslag (m2).

Markslag Vägrätt Varav inskränkt
vägrätt

Tillfällig
nyttjanderätt

Tomtmark 207

Skogsmark 6 059 4 750

Totalt 6 266 4 750

7.2. Område med tillfällig nyttjanderätt
I vägplanen föreslås att ca 4 750 m2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa områden har
markerats på plankartan. Området kommer att användas som uppställningsytor, massupplag och
lanseringsyta för byggnation av bro. Nyttjanderätten gäller 12 månader från ianspråktagande. Därefter
återställs marken innan den återlämnas.

7.3. Förändring av allmän väg
Vägförslaget innebär att den del av väg 752 (sektion ca 0/060 – 0/250) som inte sammanfaller med
den nya vägsträckningen dras in som allmän väg och rivs.

Vägdelen som kommer utgå ur allmänt underhåll och som är markerad att rivas återställs till
naturmark liknande omgivande mark. Marken återgår till markägaren exkl. infiltrationsytor och
skyddsåtgärder som ska driftas. Totalt föreslås att ca. 1 520 m2 mark återgår till markägarna.
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8 Fortsatt arbete
8.1. Tillstånd och dispenser
Anmälan för samråd enligt Kulturminneslagen (KML) har lämnats in och svar erhållits (2019-09-11).
Länsstyrelsen svarade att ingen vidare arkeologisk utredning, undersökning eller tillstånd enligt KML
bedömdes vara nödvändig.

Följande moment är aktuella:

· Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken
· Hantering av avfall
· Hantering av massor
· Återanvändning av jord- och schaktmassor i anläggningen
· Marklov för trädfällning inom detaljplanelagt område

En ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Åtgärden innebär att en växtplats för blåsippor och en för tibast kommer att grävas upp och individer
återplanteras. Dispens från fridlysningsbestämmelserna behöver inte sökas eftersom bevarandestatus
för blåsippa och tibast är livskraftig på nationell, regional och lokal nivå men också att man gör en
återplantering.

8.2. Miljösäkring
Under arbetets gång har arbete med miljösäkring skett och kommer att överföras till byggskedet.

Följande åtgärder föreslås för detta projekt för att förhindra skada på miljö under byggskedet:

· Anläggningsmaskiner och bränsletankar ska ställas upp så att eventuella läckage till
vattenområdet förhindras. Påfyllnadsplats för bränsletankar får ej ske inom 50 meter från
strandkanten.

· Entreprenörer ska ha tillgång till saneringsutrustning för att snabbt kunna hindra utsläpp och
spill att nå vattendragen.

· Åtgärder för att minimera grumling och påverkan på vattnets kvalitet i vattendrag ska vidtas i
byggskedet.

· Anläggningsarbetet ska ske vid lågvattenföring.

· Vid behov sker arbetet inom spont vid bropelare

· Vid platsgjutning av bro ska spill till vattendrag förhindras.

· Vid ombyggnationen eftersträvas att bevara alternativt återskapa en naturlig strandlinje.
Utformningen av anläggningen anpassas så att inga vandringshinder på land eller i vatten får
förekomma efter slutfört arbete. Utläggning av s.k. markerings stenar kan vara en lämplig
åtgärd för fauna.

· Åtgärderna ska anpassas på ett sådant sätt att fysisk påverkan på strandkanten begränsas.

· Restriktioner avseende bullernivåer ska hållas under byggskedet.

· I det fall eventuella tidigare ej kända föroreningar påträffas under byggskedet, kommer
nödvändiga saneringsåtgärder eller andra åtgärder att vidtas.

· Åtgärder för att möjliggöra pågående markanvändning kommer att samrådas med markägare.

· Vandringsleder, båtplatser och badplatser ska hållas tillgängliga under byggskedet.
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Följande åtgärder ska vidtas under byggskedet:

· Uppställningsplats för arbetsfordon ska göras på lämplig plats.
· Försiktighet ska vidtas vid schaktning och sprängning och länsar ska finnas tillgängliga vid

schaktning i vatten.
· För att skydda oskyddade trafikanter rekommenderas hastighetssänkning under byggskedet.

Risknivån bedöms inte öka efter den nya vägplanen genomförts och etablerats.
· Tunga arbetsfordon begränsas på och intill den befintliga bron samt att påkörningsrisken ses

över i byggskedet.
I samband med framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenör (under 2020) kommer PM
klimatåtgärder att tas fram i syfte att begränsa projektets klimatutsläpp.

8.3. Miljökontroll under byggtiden
Påverkan av åtgärden på människors hälsa och miljö kan uppkomma under byggnadsskedet,
huvudsakligen genom entreprenörers oaktsamhet. Trafikverket ställer rutinmässigt, vid upphandling
av entreprenör, höga krav på dennes kompetens beträffande miljö- och kvalitetsfrågor. Trafikverket
bedömer de aktuella riskerna som små.

Följande kontrollåtgärder föreslås för detta projekt:

· Entreprenörer ska kontrollera att läckage från anläggningsmaskiner och bränsletankar inte
sker till vattendraget.

· Ett kontrollprogram behöver upprättas för uppföljning av vattenkvalitet, referensprov för
uppslammade fasta substanser (mg/l) bör tas före anläggningsarbetet påbörjas och efter
ombyggnad.

· Entreprenör ska kontrollera att vandringsleder, båtplatser och badplatser hålls tillgängliga
under byggskedet.
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9 Genomförande och finansiering
9.1. Formell hantering
Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå fastställelseprövning. Under
tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan berörda sakägare och övriga lämna
synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett
granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut.

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

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

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

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 kap 17–18 §§ väglagen
(1971:948).

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

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

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:

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

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

·  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

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

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

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

Vägplanen berör områdesbestämmelserna i Mölnbacka, 1763-P03/14. Åtgärdens påverkan på
områdesbestämmelserna för Mölnbacka har stämts av med Forshaga kommun den 2019-06-05.
Åtgärderna gör intrång i ett område som omfattas av områdesbestämmelser för fällning av lövträd
(inom skrafferat område, se Figur 5). Trafikverket behöver söka marklov för trädfällning.

9.2. Genomförande
Trafikverket ansvarar för såväl planering som genomförande och handläggande av marklösenfrågor,
detaljprojektering och byggande, inklusive upphandling av olika konsulter och entreprenörer.

Formell handläggning av vägplanen kommer att ske under perioden 2018 – 2020.

När vägplanen vunnit laga kraft ger den vägbyggaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt enligt 30 §
väglagen (1971:948).

Mark i närheten av vägen, som har avsatts för tillfälliga behov i samband med byggandet av vägen, får
tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt enligt 35 § samma lag.
Markanspråk redovisas på plankartorna. Fastighetsägare och arealer redovisas i
fastighetsförteckningen.

Innan produktionen startar informeras alltid de berörda. Entreprenaden kan starta när vägplanen har
fastställts och vunnit laga kraft.

9.2.1. Översiktlig tidplan
Den formella handläggningen av vägplanen planeras vara avslutad under senhösten 2019. Under
förutsättning att planen har vunnit laga kraft planerar Trafikverket att påbörja utbyggnaden under
andra halvan av 2021. Byggtiden förväntas vara cirka 12 månader. Bygget förväntas vara klart under
2022. För bedömning av framtida trafiksituation och som dimensioneringsförutsättning har prognosår
2020 valts. För bedömning av miljöeffekter har begränsningen i tid satts dels till påverkan under
byggtiden (2021–2022) och påverkan under driftskedet, 10 år efter färdigställandet 2021–2031.

9.2.2. Finansiering
Åtgärden finansieras av bärighetsanslag.

Totalkostnaden för föreslagen åtgärd bedöms till ca 25 mnkr.
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