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2. Saken 

Trafikverket avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap 

miljöbalken för utrivning av befintlig bro och för ny bro för väg 752 över Västra Örtens 

utlopp vid Mölnbacka, Forshaga kommun. Denna rapport utgör underlag för samråd 

enligt miljöbalken och innehåller information om den planerade vattenverksamhetens 

lokalisering, omfattning och utformning samt den förutsedda miljöpåverkan. 

Vägplanen är ej ännu fastställd, tidplanen är att den kommer att lämnas in för 

fastställelse under våren 2020. 

3. Bakgrund och lokalisering 

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 1 och 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 tagit fram en vägplan för ny bro med bärighetsklass BK4 och 

anslutande väg till 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. 

Den nya bron kommer att anläggas i nytt läge, ca 5 m norr om befintlig bro, och 

anslutande vägar byggs om (Figur 3). Ny mark och en del av strandområdet kan komma 

att tas i anspråk för den nya bron. Förstärkningslagermaterial anläggs vid brostöden, 

eventuellt kommer en liten del att anläggas inom vattenområdet (under högsta 

vattenytan) vilket innebär att det kan utgöra vattenverksamhet. Utrivning av de gamla 

brostöden i vattenområdet utgör vattenverksamhet. 

I denna handling förekommer det geografiska begreppet utredningsområde. 

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. 

                                                           
1 Trafikverket, BatMan, 2019 
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Figur 1: Mölnbacka bro på väg 752 vid Västra Örtens utlopp. Foto: Sweco. 

 

Figur 2: Översiktlig karta med väg 720, väg 752 samt Mölnbacka bro markerat. © Länsstyrelsens 

planeringsunderlag. 

Mölnbacka bro 

Väg 720 

Väg 752 
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Figur 3: Nya bron och vägsträckning samt utredningsområdets avgränsning. 

© Geodatasamverkan Lantmäteriet. 

4. Beskrivning och berört område 

Beskrivning av förhållandena på platsen har begränsats till det som berör 

vattenverksamheten. Övriga natur- och kulturmiljövärden hanteras inom vägplanen. 

 Landskapsbild 

Landskapsbilden präglas av öppna vattenytor (se t.ex. Figur 1). Övriga karaktärselement 

i landskapet är stora lövträd, stockar från stora lövträd, stenmurar och stensättningar. 

Berggrunden bedöms också vara karaktärsgivande, eftersom den utgörs av hyperit, som 

lägger grunden till den flora som finns i området.  

Värdet av landskapsbilden i området bedöms vara mycket högt, då bron ingår i ett 

område som omfattas av landskapsbildsskydd Västra Örten (Figur 4). Det är en äldre 

skyddsform. Skyddet reglerar bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan ha en 

negativ effekt på landskapsbilden. Nybyggnadsförbud för skyddet för landskapsbilden 

gäller dock inte anläggning för den allmänna samfärdseln. 

Dammen 

Västra Örten 

Mölnbacka bro 
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Figur 4: Området markerat brungult är en del av Västra Örtens landskapsbildsskydd. 

© Länsstyrelsens planeringsunderlag. 

 Riksintressen 

Området ingår i riksintresse för totalförsvaret: Influensområde buller eller annan risk 

samt stoppområde för höga objekt. Dessa intressen påverkas inte. 

 Hydrologiska förhållanden 

Mölnbacka bro går över Västra Örtens utlopp som mynnar ut i en damm till söder (Figur 

4). Från dammen rinner vattnet till sjön Lusten som i sin tur mynnar ut i Klarälven 

(Figur 5). Dammen och Västra Örten ingår i delavrinningsområdet Utloppet av Västra 

Örten (AROID 661615–137405). Huvudavrinningsområdet är Göta Älv. 

Dammen nedströms bron är reglerad och omfattas av vattendom. Sänkningsgräns för 

vattendraget är 68,77 m.ö.h. Dämningsgräns är 71,14 m.ö.h. och nivån för dammkrönet 

nedströms är 72,12 m.ö.h. (RH2000). 

Flödesförhållanden vid Mölnbacka bro har beräknats av SMHI (Tabell 1). 

Medelvattenföring (MQ) bestäms med hjälp av areell avrinningskarta för perioden 1961 

– 2012 och stationsuppgifter från jämförbara områden fram t.o.m. 2013. 

Högvattenföring (HQ), medelhögvattenföring (MHQ), medellågvattenföring (MLQ ) och 

lågvattenföring (LQ) bestäms med hjälp av medelvärdesberäkningar och statistisk 

analys av tidsserier från vattenföringsstationerna bl.a. vid Näsälvens utlopp i Östra 

Lusten samt vid mynningen i Klarälven. Information från platser med jämförbar 

flödesdynamik och områdets sjöandel m.m. vägs in i slutresultatet. 

Det finns inga registrerade markavvattningsföretag inom utredningsområdet enligt 

Länsstyrelsens planeringsunderlag. 

Västra Örten 

Mölnbacka bro 
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Grundvatten 

Grundvattennivåer är inte uppmätta, men antas ligga precis ovan bergnivån, ca 1,5 m 

under befintlig mark. Det finns några dricksvattenbrunnar inom utredningsområdet. 

Brunnarna bedöms inte påverkas av den planerade vattenverksamheten. Inga 

vattenskyddsobjekt förekommer i området. 

 

Figur 5: Vattenförekomsten Västra Örten (SE661493-137312) med Mölnbacka bro markerat. 

Tabell 1. Flödesförhållanden vid Mölnbacka Bro 

Flöden Dygnsmedelvärden i m3/s 

HQ-100 år 28,5 

HQ-50 år 26,2 

MHQ 12,2 

MQ 2,9 

MLQ 0,6 

LQ-50 år 0,15 

Uppgifterna gäller oreglerade flödesförhållanden. 

Västra Örten 

Mölnbacka bro 

Lusten 

Klarälven 
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 Vattenförekomst och miljökvalitetsnormer 

Området ingår i vattenförekomsten Västra Örten (SE661493–137312, Figur 5), som är 

en del av huvudavrinningsområde Göta Älv. Beslutade miljökvalitetsnormer för Västra 

Örten är god ekologisk status 2021 och god kemisk status med undantag för bromerad 

difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar. Vattenförekomstens ekologiska 

status är måttlig och den uppnår ej god kemisk status (Tabell 2). 

Utslagsgivande för ekologisk status är fisk som har måttlig status. Detta beror på 

bristande konnektivitet och flödesförändringar p.g.a. vandringshinder och grävningar. 

Av de fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna är bara näringsämnen klassad. 

Vattenförekomsten har bedömts ha betydande påverkan, men det saknas mätvärden för 

att bekräfta detta. Statusen är därför måttlig med låg tillförlitlighet. 

Bland de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har konnektivitet i sjöar dålig status, 

baserat på att det finns vandringshinder mellan denna och andra vattenförekomster 

(längsgående konnektivitet). Hydrologisk regim i sjöar har otillfredsställande status. 

Utslagsgivande för detta är parametern vattenståndets förändringstakt i sjöar. 

Morfologiskt tillstånd har god status. 

Kemisk status bedöms som uppnår ej god p.g.a. att extrapolering av resultat för 

kvicksilver och bromerad difenyleter överskrider gränsvärdena i, i princip, alla 

vattendrag. Prioriterade ämnen som har analyserats visar god status (Tabell 2). 

Påverkanskällor med betydande påverkan är: 

• Jordbruk 

• Enskilda avlopp 

• Atmosfärisk deposition 

• Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - vattenkraft 

• Förändring av hydrologisk regim - vattenkraft 

Inom vattenmyndighetens åtgärdsprogram ingår åtgärder med skyddszoner på 

åkermark, uppgradering av enskilda avlopp till normal skyddsnivå och åtgärder vid 

vattenkraftverket inklusive minimitappning och fiskväg. Den är även påverkad genom 

uträtning av kanalen, som tidigare använts för flottning. 

Grundvattenförekomster 

En urbergsgrundvattenförekomst ligger precis väster om Mölnbacka Bro. Den bedöms 

inte påverkas av de planerade åtgärderna för vattenverksamheten. 
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Tabell 2: De senaste bedömningarna för status, kvalitetsfaktorer och parameter för 

vattenförekomsten Västra Örten (SE658416-136669). 

Status Kvalitetsfaktorer Parameter   

Ek
o

lo
gi

sk
 

Växtplankton 
Näringsämnespåverkan växtplankton 

Artantal för växtplankton 
 

B
io

lo
gi

sk
a 

kv
al

it
et

sf
ak

to
re

r 

Påväxt-kiselalger 
ACID – Surhetsindex 

IPS-index för Kiselalger  

Bottenfauna 

ASPT 

BQI 

MILA 

Makrofyter 

Fisk 

Fisk i sjöar (EQR8) 

Fisk i sjöar AindexW5 

Fisk i sjöar (EindexW3)  
Näringsämnen   

Fy
si

ka
lis

k-
ke

m
is

ka
 

kv
al

it
et

s-
fa

kt
o

re
r 

Ljusförhållanden 

Syrgasförhållanden 

Försurning 

Särskilda förorenande 

ämnen 

Koppar 

Zinc 

Konnektivitet i sjöar 

Längsgående konnektivitet i sjöar  

 

H
yd

ro
m

o
rf

o
lo

gi
sk

a 
kv

al
it

et
sf

ak
to

re
r Konnektivitet till närområde och 

svämplan kring sjöar 

Hydrologisk regim i 

sjöar 

Vattenstånds variation i sjöar 

Avvikelse i vinter- eller 

sommarvattenstånd 

Vattenståndets förändringstakt i sjöar 

Morfologiskt tillstånd i 

sjöar  

Förändring av sjöars planform 

Bottensubstrat i sjöar 

Strukturer på det grunda 

vattenområdet i sjöar 

Närområdet runt sjöar 

Svämplanets strukturer och funktion 

runt sjöar 

K
e

m
is

k 
 

Prioriterade ämnena 

Bromerad difenyleter 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 
  
  

Bly och blyföreningar 

Kadmium och kadmiumföreningar 

Nickel och nickelföreningar 

  

  
Klassificering 

Hög God Måttlig 
Otillfreds-

ställande 

Uppnår ej 

god 
Ej Klassad 

aBedöms uppnår ej god p.g.a. extrapolering av resultat för kvicksilver och bromerad difenyleter från andra 
ytvattenförekomster. 

 Naturmiljö 

Naturvärden har identifierats och inventerats i fält under perioden april-juni 2019 

(Swecos NVI, 2019a). Vattenområdet och strandkanter bedömdes ha ett påtagligt 

naturvärde (Figur 6). Sammantaget bedöms vattendraget hysa ett måttligt värde med 

viss betydelse för biologisk mångfald. 

Genom tidigare uträtningar av utloppet från Västra Örten och utfyllning/förstärkning 

vid läget för den gamla bron, bedöms vattendragets strandkant vara påverkad (Figur 

10). Strandkanten och vattendraget omfattas av strandskyddsbestämmelser och har 

betydelse för ekologiska samband i ett lokalt perspektiv. 
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Figur 6: Naturvärdesobjekt. Klass 1: högsta naturvärde, 2: högt naturvärde, 3: påtagligt 

naturvärde, 4: visst naturvärde. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

Bron har ingått i en barmarksinventering av utter och mink 2015. Inga spår av utter har 

observerats vid genomförda fältundersökningar. 

De fiskarter som förekommer i Västra Örten är: gös (riklig), gädda (vanlig), abborre 

(vanlig), mört (vanlig), lake (normalt), sutare (normalt), björkna (normalt), löja/benlöja 

(normalt), nors (normalt) och ål (lite). Tidvis sker torrläggning av åfåran mellan Västra 

Örten och Lusten i samband med reglering av dammen, som är ett vandringshinder för 

fisk och andra vattenorganismer. 

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): 

blåsippa väster om bron (31 mars 2007); hällebräcka (VU) (maj 2006-ej återfunnen) och 

fyrling (NT) (juli 2007) vid norra sidan av bron; samt olika insektsarter, humlor och bin 

i närheten av parkeringsplatsen för badplatsen (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). Vid inventeringen återfanns den invasiva arten 

blomsterlupin i vägkanten. Vid tidigare inventering (2015) påträffades spillning av den 

invasiva arten mink (Artportalen 2019 och Naturvårdsverket 2010). 
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 Strandskydd 

Utökat strandskydd om 300 m gäller runt sjön Västra Örten inklusive kanalen till 

Dammen (Länsstyrelsens planeringsunderlag 2019). För Dammen gäller det generella 

strandskyddet om 100 m. 

Undantag från strandskyddsbestämmelserna hanteras inom ramen för fastställande av 

vägplan. 

 Kulturmiljö 

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 (Länsstyrelsen Värmlands län 1989) samt i det 

kommunala kulturmiljöprogrammet. Det finns områdesbestämmelser till skydd för 

kulturmiljön i Mölnbacka som omfattar området för bron. 

I Mölnbacka återfinns lämningar från bergshantering. Aktuell för detta projekt är 

hammaren/smedjan Nedre Ullerud 158:1 som ligger i direkt anslutning till den 

befintliga bron och har oklar antikvarisk status (Figur 7). Vid en besiktning som gjordes 

år 1993 återfanns endast ett antal slaggstycken. Troligen är hela eller delar av Nedre 

Ullerud 158:1 idag beläget under vattnet. Att det under besiktningen 1993 inte heller 

påträffades annat än slagg tyder också på detta. 

Studien av historiska kartor visar på mänsklig aktivitet i området sedan lång tid tillbaka 

och det är inte uteslutet att lagskyddade lämningar kan finnas 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. 

 

Figur 7: Kulturmiljö, med hammaren/smedjan Nedre Ullerud 158:1 markerat. © 

Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
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 Boendemiljö, friluftsliv och rekreation 

Några bostäder finns inom utredningsområdet. Närmaste bostadshus ligger ca 150 m 

meter västsydväst om befintlig bro. Boendemiljön kan påverkas tillfälligt av buller under 

rivnings- och byggskeden. 

Naturreservaten Torraksberget och Torsberget, på östra respektive västra sidan av 

Västra Örten, har ett värde för friluftslivet.  

På den östra stranden av Västra Örten norr om bron finns en båtiläggningsplats. Det 

finns vandringsleder längs strandkanten, både norr och söder om bron. Norr om bron 

finns även en parkeringsplats och tillhörande badplats. 

 Förorenade områden 

I Länsstyrelsens offentliga databas (EBH/MIFO) finns två objekt registrerade, sydväst 

om den befintliga bron (Figur 8). Objekten består av en industrifastighet (papper, 

massa, sågverk) och ett avloppsreningsverk. De ligger 600 m respektive 800 m 

nedströms de planerade åtgärderna och bedöms inte påverkas. Industriverksamheten 

(papper, massa, sågverk) är pågående. 

Trafiken på vägen bidrar till en diffus spridning av föroreningar så som tungmetaller och 

oljor till vägdiken. Utifrån information om tidigare anläggnings- och underhållsarbeten 

bedöms risken att asfalten i området innehåller tjära till låg. Innan bron byggdes om 

1981 bestod slitlagret på bron av impregnerade träplank. Därmed kan det finnas risk för 

att rester av impregnering kan påträffas i området. Enligt uppgifter från närboende har 

vägkanterna förr besprutats med hormoslyr dock har det inte hittats i 

provtagningsanalyser. 

Provtagning har genomförts på vägkropp, asfalt, fyllnadsmassor och vägdiken. Alla prov 

har analyserats med avseende på metaller och PAH. Resultat sammanfattas här och 

redovisas i sin helhet i PM markmiljö (Sweco 2019b) och MUR (Sweco 2019c). 

För vägdikena visar analysresultatet låga halter av samtliga analyserade ämnen i alla 

samlingsprover med undantag av bly i en provpunkt och kadmium i en annan. Halterna 

av dessa överskrider det generella riktvärdet för MRR (mindre än ringa risk). 

Analysresultat av fyllnadsmassor påvisar låga halter av samtliga analyserade ämnen. 

Undantag var en provpunkt med förhöjda halter av barium som överstiger riktvärdet för 

KM (känslig markanvändning) samt även nivåer av arsenik och bly över riktvärdet för 

MRR. Vid en annan punkt förekommer halter av koppar över det generella riktvärdet för 

MRR samt halter av bly som överstiger riktvärdet för KM. 
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Figur 8: Potentiellt förorenade områden. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 Areella näringar 

Skogsbruk bedrivs öster om bron och jordbruk har bedrivits norr om bron. Området har 

dock låg bördighet. Naturresurserna i området bedöms sammanfattningsvis ha litet 

värde/känslighet. 

 Klimat och risker 

Klimat 

Enligt MSB:s kartering finns risk för översvämning söder om den befintliga bron i 

vattenkraftsdammen (Figur 9). 

Risker 

En översiktlig riskutredning tagits fram (Sweco 2019d). Risker som identifierades var: 

1. Utsläpp av farligt ämne från arbetsfordon som påverkar brunnar eller miljön. 

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. 
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Figur 9: MSB översvämningskartering för ett 100-årsflödes påverkan (blå område). 

 Kommunala planer 

Översiktsplan  

I kommunens översiktsplan anges Mölnbacka som ett område med miljökvaliteter där 

särskild hänsyn ska tas vid ny- och ombyggnationer. Två förutsättningar beskrivs: 

• 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. 

Detaljplaner och områdesbestämmelser  

Det finns byggnadsplaner vid väg 720, men det finns inga detaljplaner. 

Områdesbestämmelserna för Mölnbacka (1763-P03/14) vann laga kraft 2003-06-28 och 

avser utökad lovplikt för trädfällning av lövträd. Dessa berör inte vattenverksamheten. 

5. Befintliga anläggningar 

 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. Vägen är asfaltbelagd, har en bredd på 

ca 6 m och skyltad hastighet är 70 km/tim. 

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. 

Mölnbacka bro 
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 Byggnadstekniska förutsättningar 

Den befintliga bron byggdes 1947. 1981 breddades bron från 4 m till 5,2 m (mellan 

räcken). En utredning har utförts för att kontrollera om det är möjligt att höja 

bärigheten, t.ex. genom förstärkningar för att klara önskad bärighet. Resultatet av 

utredningen blev att bron behöver bytas ut. Bron är smal samt har en del skador, 

framförallt korrosion på huvudbalkarna (Figur 10). Brokonstruktionen håller inte för 

dagens tyngsta fordonstrafik. 

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. 

Vid broläget lutar omkringliggande mark mot vattendraget. Befintlig väg avvattnas idag 

via diken och trummor som leds ut till dammen. 

 

Figur 10: Mölnbacka bro. I bilden syns brons huvudbalkar samt brostöd. Vid brons sida syns 

gabionmur och kallmur. Foto: Sweco 

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. Inom planområdet går idag ingen kollektivtrafik. 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. 

Topografi 

Markhöjderna på befintlig väg väster om planerat broläge går från 75 m.ö.h. närmast 

tätorten och är ca 73,50 m.ö.h. vid broläget. På östra sidan går höjden från ca 

73,50 m.ö.h. vid boläget och stiger sedan öster ut. 100 m öster om broläget ligger 

befintlig väg på ca 80 m.ö.h. 
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Geoteknik 

Aktuellt område består mestadels av fasta jordar av morän, huvudsakligen sand med silt 

och grus. På östra sidan av bron visar borrpunkterna på fyllnadsmassor som innehåller 

växtdelar, tegel och slagg. I området är det nära till berg och berg-i-dagen kan ses i 

omkringliggande mark. Stabiliteten i området är god då det är fasta jordar ovan berg. 

Sättningar i moränen bedöms bli små och försumbara. Vid anslutning till brostöden 

finns stödmurar av sten (Figur 10). 

6. Planerade åtgärder 

Trafikverket planerar att påbörja arbetet 2021. Arbetet förväntas vara klart under 2022. 

 Nya bron och vägar 

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.  

Den nya brons utformning väljs för en teknisk livslängd av 120 år. En ritning 

presenteras i Bilaga 1. Bron görs i ett spann med en längd av 32 m. Fri bredd blir 7,0 m, 

ca 2 m bredare än idag. I kurvorna på båda sidor om bron breddas vägen ytterligare för 

att möjliggöra möten mellan två lastbilar med påhängsvagn. Överbyggnaden läggs på 

landfästen av betong, på västra sidan pålgrundlagt och på östra sidan plattgrundlagt. 

Vid val av brotyp har speciell hänsyn tagits till byggbarheten över vattendraget, 

beständighet samt drifts- och underhålls och 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. 

De nya brostöden byggs på land, eventuellt innanför spont, och området under 

vattenytan bedöms inte påverkas. En broöverbyggnad som monteras ihop vid sidan av 

vattendraget och därefter lyfts eller lanseras på plats har valts för att undvika 

formställningar i vattnet. Brostöden kommer att anläggas på 71,7 m.ö.h. (västra sidan) 

och 71,4 m.ö.h. (östra sidan), vilket är ovanpå högsta vattenytan (dämningsgräns). Det 

är dock möjligt att förstärkningslagermaterial behöver läggas under högsta vattenytan, 

vilket innebär att åtgärderna kan utgöra vattenverksamhet. 

 Rivning av befintlig bro 

Efter färdigställandet av bron ska den gamla bron rivas. Utrivning av befintlig bro sker 

med hjälp av lyftkranar. Utrivning av de gamla brostöden bedöms kunna göras på land 

och området under vattenytan behöver inte påverkas. 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. Stödmur i sten och landfästen i strandlinjen lämnas kvar. 

Betongelement rivs. 
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 Gestaltning och miljöåtgärder 

I tidigare arbete har Trafikverket utrett och tagit fram bygghandling för ny bro. Den nya 

bron byggs i nytt läge så att befintlig väg och bro kan hållas 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.  

Ett gestaltningsförslag har tagits fram för åtgärderna på väg 752 (Figur 11). 

Beskrivningarna om åtgärderna som berör vattenverksamheten finns i Tabell 3. Övriga 

beskrivningar finns i vägplanen. 

Karaktären som eftersträvas är den som finns på platsen idag vid vägen och kanalen: 

gles förvildad parkmark med gläntor. Stödmurar i form av gabioner föreslås anpassas 

ovan vattenytan så att den gamla karaktären av stensättningar kan återställas. 

Väg 752 kommer bli belyst fram till bron även efter ombyggnation. Befintliga 

belysningsstolpar och armaturer byts ut och placeras längs vägens nya sträckning. 

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 (Figur 12). Totalt föreslås tre nya 

trummor bestående av två sidotrummor och en vägtrumma. 

Diken på båda sidorna om vägen öster om bron erosionsskyddas då lutningen på dessa 

är förhållandevis kraftig. Dikena planeras att bli gräsbeklädda. I dessa diken sker en viss 

rening och sedimentering. Dikena skapar även en mer gynnsam flödeshastighet till 

recipient som minimerar risken för erosionsskador.  

  

Figur 11: Gestaltningsförslag med miljöåtgärder. De som berör vattenverksamheten är markerat 
med röda ringar. Beskrivningar finns i Tabell 3. Beskrivningarna för de övriga finns i vägplanen. 
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Tabell 3: Beskrivningar av miljöåtgärder kopplat till vattenverksamheten. Kompletterar Figur 11. 

Nr Beskrivning Motivering 

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.  

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. 

 

Figur 12: Skiss som visar lägen för diken och trummor. Höjdkurvor markeras med röda linjer samt 

flödesriktning med vita pilar. 
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 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Påverkan på människors hälsa och miljö kan uppkomma under byggskedet. Trafikverket 

ställer rutinmässigt, vid upphandling av entreprenör, höga krav på dennes kompetens 

beträffande miljö- och kvalitetsfrågor. Trafikverket bedömer de aktuella riskerna som 

små. 

Följande skyddsåtgärder föreslås för vattenverksamheten: 

• Anläggningsmaskiner och bränsletankar ska ställas upp så att eventuella läckage 
till vattenområdet förhindras. Påfyllnadsplats för bränsletankar får ej ske inom 
50 m 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. Ett kontrollprogram upprättas för 
uppföljning av vattenkvalitet, referensprov för uppslammade fasta substanser 
(mg/l) bör tas före anläggningsarbetet påbörjas. 

• Vid behov sker arbetet inom spont när de nya brostöden anläggs.  

• Vid platsgjutning av brostöden ska spill till vattendrag förhindras.  

• Restriktioner avseende bullernivåer ska hållas under byggskedet. 

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

7. Konsekvenser av planerade åtgärder 

Beskrivning av konsekvenserna av planerade åtgärder har begränsats till det som berör 

vattenverksamheten. Övriga konsekvenser hanteras inom ramen för vägplanen. 

 Landskapsbild 

Eftersom den nya bron kommer att ligga något högre och i nytt läge jämfört med den 

befintliga påverkas landskapsbilden. Påverkan bedöms bli måttligt negativ eftersom 

områdets visuella värden och karaktär, utblickar, landmärken eller visuella stråk 

försvagas. Exploateringen blir bitvis dominerande, men har anpassats till landskapets 

struktur och döljs bitvis. 

 Hydrologiska förhållanden 

De planerade åtgärderna bedöms inte påverka hydrologiska förhållanden under 

byggskedet eller på sikt. Bytet av bron påverkar inte dammens dämningsgräns. Under 

byggskedet kan arbetet göras på land och vattenområden påverkas inte. Eventuellt kan 

en flotte behövas men det påverkar inte de hydrologiska förhållanden. 

 Vattenförekomst och miljökvalitetsnormer 

De planerade åtgärderna kan påverka den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn 

morfologiskt tillstånd i sjöar (god status), den fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorn 

särskilda förorenande ämnen (ej bedömd) samt kemisk status (uppnår ej god). 
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Den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn konnektivitet i sjöar som har dålig status idag 

bedöms inte påverkas av de planerade åtgärderna. Åtgärderna tar upp en väldigt liten 

andel av vattenförekomsten samt nuvarande förhållandena förblir ungefär samma. 

Den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i sjöar bedöms inte påverkas 

under byggskedet då arbeten huvudsakligen kan ske från land. Den färdiga 

anläggningen påverkar inte heller kvalitetsfaktorn.  

Av de fem parametrarna under kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sjöar, som har 

god status (Tabell 2), kan närområdet runt sjöar påverkas av de planerade åtgärderna. 

Den nya bron byggs så att strandlinjen under bron bevaras. Vid rivning av befintlig bro 

rivs brostöden (Tabell 3). Sammantagen innebär detta att möjligheterna för djur att 

passera förbättras. Det bedöms vara särskilt viktigt vid den smala kanalen mellan 

dammen i söder och sjön Västra Örten i norr, som idag utgör ett hinder p.g.a. av vägen 

och brist på passage under bron. Påverkan på parametern närområdet runt sjöar 

bedöms därför som liten och positiv.  

Den fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen (ej klassad) 

riskeras påverkas eftersom förhöjda halter av koppar hittades i fyllnadsmassorna. 

Korrekt omhändertagande av förorenade massor under byggskedet minskar risken för 

påverkan. Även övriga fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorerna (Tabell 2) kan påverkas 

under byggskedet men skyddsåtgärderna (6.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått) 

medför att risken för påverkan är liten. 

Kemisk status skulle kunna påverkas främst under byggskedet. Under byggtiden kan 

vattenkvaliteten påverkas av grumling, hantering av förorenade massor och oavsiktliga 

utsläpp till vatten. Av de prioriterade ämnena som har analyserats (grönt i Tabell 2) har 

förhöjda halter av bly samt kadmium hittats. Arbete med rivning av brostöd och 

uppbyggande av nya brostöd planeras genomföras innanför spont och ovanför 

vattennivån, vilket innebär att vattendraget inte bedöms påverkas negativt av 

anläggningsarbetena. Under anläggningsfasen finns dock alltid en risk att avrinnande 

vatten når vattendraget och den berörda vattenförekomsten. Förutsatt att föreslagna 

skyddsåtgärder vidtas (6.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått) bedöms 

vattenkvaliteten och kemisk status inte påverkas negativt. 

Det kommer endast ske en marginell ökning av trafiken efter ombyggnation. Det 

bedöms därför inte bli någon negativ påverkan på halterna av de särskilda förorenade 

ämnena samt de prioriterade ämnena i vattenförekomsten. 

Sammanfattningsvis bedöms varken de ekologiska kvalitetsfaktorernas status eller 

kemisk status försämras under förutsättning att föreslagna skyddsåtgärder vidtas.  

 Naturmiljö 

Strandkanten av utloppet från Västra Örten till dammen är redan påverkad av uträtning, 

utfyllning samt förstärkning. Vid anläggande av den nya bron skapas en landpassage 

under den, vilket innebär att förutsättningarna för utter och andra djur att passera ökar. 

Utrivning av befintlig bro samt byggnation av ny bro bedöms inte leda till några negativa 

konsekvenser för fisklivet i Västra Örten på sikt. Inget arbete kommer att ske i vattnet 
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och skyddsåtgärder vidtas under byggskedet (avsnitt 6.3.2). Ombyggnationen av bron 

kommer inte att medföra något vandringshinder för vattenlevande fauna. Möjligen 

påverkar borttagning av några större träd som bidrar till ett skuggat vattenområde och 

strandlinje. Dessa kommer att ersättas av nya träd på sikt. Under byggskedet kan fåglar, 

särskilt de vattenanknutna, påverkas lokalt av buller och arbeten. 

 Kulturmiljö 

Eftersom det finns spår av hammaren/smedjan Nedre Ullerud 158:1 vid läget för bron 

samt att historiska kartor visar på mänsklig aktivitet i området sedan en lång tid tillbaka 

är det 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. 

 Boendemiljö, friluftsliv och rekreation 

Åtgärden påverkar friluftslivet genom att vägen och bron flyttas något närmare område 

för båtiläggningsplatsen, badplatsen och vindskyddet. Det fysiska intrånget flyttas 

närmare områden med värde för friluftslivet, vilket kan innebära en upplevelse av att 

landskapet förändras, dock bedöms påverkan vara marginell. Ut- och infarten från 

båtiläggningsplatsen byggs om och flyttas några meter öster om befintlig väg. 

Ombyggnationen innebär en liten förbättring av sikten vid utfart från 

båtiläggningsplatsen. Framkomligheten via vattnet under bron (fri höjd) kommer att 

öka i och med att den nya bron läggs i ett något högre läge än den gamla. 

Tillgängligheten till båtiläggningsplatsen, badplatsen och vandringsleder kommer att 

hållas öppen under större delen av byggskedet. Baracker och uppställningsytor krävs för 

anläggningsarbetet. Detta påverkar trafiken till och från området under byggskedet (12 

månader). En kort tid i byggskedet, när den nya bron lanseras, kan tillgängligheten 

begränsas. Påverkan på friluftslivet är därför negativ under en begränsad tid under 

byggskedet. Friluftslivet bedöms inte påverkas negativt på sikt.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftslivet innebära en liten negativ 

påverkan under byggskedet, men påverkan kvarstår inte i driftskedet. 

 Förorenade områden 

Möjligheten till sanering av eventuella föroreningar i befintliga fyllnadsmassor kommer 

att finnas i samband med att åtgärden genomförs. Föreslagna skyddsåtgärder innebär 

att risken för spridning av föroreningar till omgivande mark och vatten under 

byggskedet är liten. 

 Klimat och risker 

Klimat 

Risken att bron ska översvämmas i framtiden på grund av klimatförändringar bedöms 

som låg. Den nya brons underkant kommer att ligga på ca 75 m.ö.h. medan överkanten 

på dammen nedströms ligger på 72,12 m.ö.h. Det innebär att dammen kan svämma över 

med nästan 3 m innan bron påverkas. 
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Det bedöms inte finnas någon särskild skred- eller rasrisk i brons närområde. 

Risker 

Riskhändelser har identifierats (Sweco 2019d) och utvalda risker kommer att åtgärdas 

(4.11 Klimat och risker och 6.4 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått). 

 Kommunala planer 

Den planerade åtgärden bedöms ha en liten positiv påverkan på förutsättningarna 

beskrivna i Forshaga Kommuns översiktsplan eftersom den bidrar till Regional 

samverkan, som stärker kommunens utveckling, samt Regional utveckling som 

förbättrar mellankommunal samverkan. 

8. Genomförda och planerade/pågående samråd 

 Samråd inom ramarna för vägplaneprocessen 

Två samrådsmöten med Länsstyrelsen har hållits under 2019. Länsstyrelsen har beslutat 

att vägplanen 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. 

Vid samråd med allmänheten och övriga intressenter har följande synpunkter som berör 

vattenverksamheten framkommit: 

• Forshaga kommun har meddelat att de vill ha kvar belysningen i samma 
omfattning som idag och att infartsvägen till båtiläggningsplatsen, som ligger 
strax sydost om nya bron, måste kunna trafikeras under byggtiden. 

• Västra Örtens fiskevårdsförening har framfört att tillgänglighet till båtrampen 
ska finnas under hela byggtiden samt att belysning på den nya bron ska vara i 
samma omfattning. 

• Västra Örtens dammägare har inte gått att nå via telefon. Samråd med 
dammägare har skett via brev under remisstiden 2019-04-08 – 2019-04-23. 
Inga synpunkter inkom.  

 Samråd inför planerad tillståndsansökning 

Vid ett tidigt samråd mellan Trafikverket och Länsstyrelsen bedömdes att arbete 

innanför spont kommer att ske innanför högsta dämningsgräns, medan bytet av bro sker 

ovanför högsta dämningsgräns. Bedömningen gjordes att verksamheten kunde göras 

inom anmälan om vattenverksamhet.  

En anmälan lämnades in 2019-05-02. Anmälan avslogs och detta samrådsunderlag har 

tagits fram som en del av processen för en tillståndsansökan. Länsstyrelsens synpunkter 

från mötet som berör vattenverksamheten har besvarats i detta samrådsunderlag. 



25 
 

Samråd med Länsstyrelsen i Värmlands län planeras genomföras under december 2019. 

Ett samråd med följande intressenter planeras genomföras under december 2019: 

• Forshaga kommun  

• Mölnbackas bygdegårdsförening 

• Bergfors Kraft AB 

• Västra Örtens fiskevårdsförening 

• Fastighetsägare: Forshaga Mölnbacka 1:36, Forshaga Mölnbacka 1:25, 
Forshaga Mölnbacka 1:4, Forshaga Mölnbacka 1:11 

 Trafikverkets bedömning av om en betydande miljöpåverkan kan 
antas 

Utrivning av befintlig bro inklusive borttagande av brostöd innebär att naturlig 

strandkant kan återskapas. Den nya brons brostöd placeras utanför vattenområde 

(ovanför högsta högvatten). Arbetet planeras ske innanför spont och ovanför 

vattenlinjen. Utformningen och gestaltningen kan förstärka några av de värden som 

finns i landskapet och kompensera för borttagen förlust av biotoper genom att ta bort 

gammalt vägområde och återskapa naturmark i strandområdet.  Sammantaget bedömer 

Trafikverket att åtgärderna inte är av den art att de kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

9. Fortsatt arbete 

 Fastställelse av vägplan  

Vägplanen planeras att skickas för fastställelse under våren 2020. 

 Ansökningshandlingar 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken planeras att 

lämnas in till mark- och miljödomstolen under april 2020.  
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