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Sammanfattning
Trafikverket planerar att byta ut bron för väg 752 över utloppet till Västra Örten i Mölnbacka,
Forshaga kommun. Bron är dåligt skick och har låt bärighetsklass (BK2), vilket innebär att tyngre
fordon inte får åka över den. Trafikverket har beslutat att bron behöver bytas ut mot en ny. Vid
anläggandet planeras den nya bron att läggas i nytt läge, ca 5 m från befintlig bro och anslutande vägar
byggas om. Åtgärderna innebär att ny mark behöver tas i anspråk i strandområdet. Det innebär även
att den gamla bron rivs. Trafik kommer hela tiden att kunna passera i och med detta utförande. De
miljöaspekter som bedömts påverkas av åtgärderna är: landskapet, naturmiljö, vattenmiljö,
kulturmiljö, miljöbelastning, rekreation och friluftsliv, naturresurser och pågående markanvändning
samt klimat och risker. I nuläget bedöms uppsättning av nya brostöd för bron och utrivning av de
gamla brostöden kunna göras på land och att området under vattenytan därför inte behöver påverkas.
Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ny
mark och strandområde tas i anspråk för den nya anläggningen.
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1. Inledning
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar
och som slutligen leder fram till en vägplan (Figur 1).

I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön.
Underlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen prövar om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
(BMP) ska enskilda som kan antas bli särskilt berörda få möjlighet att yttra sig. Om projektet medför
BMP ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram i annat fall görs en miljöbeskrivning.
Därefter fortsätter arbetet med vägplanen under status samrådshandling. Vägplanen beräknas vara
klar för kungörande och granskning under sensommar 2019.

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

Figur 1. Planläggningsprocess för vägplaner. Bild från Trafikverkets rapport: Planläggning av vägar och järnvägar.

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 åka över den. Bron är även smal samt har
en del skador.
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.
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Figur 2. Översiktlig karta över projektområdet. Utdrag ur Länsstyrelsens webbGIS.

1.2. Tidigare studie

Planläggningen av vägar och järnvägar ska föregås av förberedande studier. Syftet med en
förberedande studie är att ge underlag för att bestämma vad som ska göras för att lösa
transportbehovet. I tidigare arbete har Trafikverket tagit fram bygghandling för ny bro. Denna vägplan
hanterat anslutningar till den nya brons läge.

1.3. Ändamål och projektmål

Följande projektmål har formulerats:

· Ökad regional utveckling.

· Ökad transportkvalitet.

· Reducerad miljöbelastning och vägslitage.
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2. Avgränsningar

2.1. Utrednings- och influensområde

I denna handling förekommer två olika geografiska begrepp; utredningsområde och influensområde,
vilka förklaras nedan.

Utredningsområde
Utredningsområdet avser projektets geografiska avgränsning (Figur 3). Ett område om 50 m från
vägområdet har använts.

Figur 3. Utredningsområde runt bron.

Influensområde
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. 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
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.

2.2. Tid

Bygget förväntas vara klart under 2021. 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 (2020-2021) och påverkan under
driftskedet, 10 år efter färdigställandet 2021-2031.



SAMRÅDSUNDERLAG Sida 9 av 26

TM
AL

L
00

95
Sa

m
rå

ds
un

de
rla

g
6.

0

3. Förutsättningarna i utrednings- och influensområdet
I nedanstående avsnitt ges under respektive rubrik en beskrivning av befintlig väganläggning,
landskapet och miljöförutsättningar, inkl. människors hälsa och andra förutsättningar som har
betydelse för bedömningen av miljöeffekter.

3.1. Beskrivning av befintlig anläggning

Väg 752 passerar Mölnbacka och ansluter till riksväg 63 mot Molkom. Vägens bredd på den aktuella
sträckan är ca 6 m och hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. Vägen håller en tämligen 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.

3.1.1. 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. Den norra delen av väg 720 har ÅDT 547 fordon/dygn, varav 35 fordon är
tung trafik. Den södra delen av vägen har ÅDT uppmätts till 70 fordon/dygn, varav 5 fordon är tung
trafik (Figur 4).

Figur 4. Trafikmängd nuläge; Totalt antal fordon/dygn, resp. andel tung trafik (%). Utdrag ur Länsstyrelsens webbGIS.

3.1.2. Olycksstatistik

Utdrag från Strada (polis och sjukvårdsrapportering) har gjorts i området för perioden 2009 - 2019. I
kurvan norr om bron på väg 752 inträffade 2016 en motorcykelolycka. Olyckan var lindrig.
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3.1.3. Byggnadsverk

Den befintliga bron byggdes 1947 samt byggdes om 1981, 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.

3.1.4. Belysning

Befintlig väg (väster sida om bron) är belyst fram till bron. Belysningen ägs av Forshaga kommun.
Kommunen vill att vägen ska vara belyst fram till bron även efter ombyggnation och kommer att stå
för den kostnaden.

3.1.5. Geotekniska förhållanden

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 grunt till
berg och berg i dagen kan ses i omkringliggande mark. Området delas av Västra Örtens utlopp som
förmodligen har blivit utsprängt i berget.

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.

3.2. Landskapet

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. 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.

3.3. Naturmiljö

3.3.1. Riksintressen, naturreservat

Det finns inga riksintresseområden i närheten. 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. Dessa naturreservat bedöms inte påverkas av
ombyggnationen av bron.

3.3.2. Naturmiljö direkt anslutning till bron

Norr om dammen finns ett stort antal skyddsvärda träd, ädellövträd (Figur 5). Bron och
strandområdena runt Västra Örten och kanalen omges av lövträd, som är särskilt värdefulla för
fågellivet. Naturvärden kommer att inventeras i fält under fältsäsong (april-november). Inventeringen
kommer att utföras enligt SIS standard för naturvärdesinventering. Inventeringens syfte är att
avgränsa naturvärdesobjekt och bedöma dess värde för biologisk mångfald. Ingen fördjupad
artinventering är planerad.
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Figur 5. Skyddsvärda träd (gröna stjärnor) och utökat strandskydd (lila område). Karta från Länsstyrelsens webbgis.

3.3.3. Rödlistade 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). 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). Kommande fältinventering kan ge svar på om någon av de tidigare inrapporterade
arterna i närområdet kan komma att påverkas av arbetet eller om de finns utanför utredningsområdet.

Fåglar rapporterade i området (2009-2019) är uppgifter om bla.: 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).

3.3.4. Biotopskydd

Det finns inga tidigare kända områden som omfattas av generellt biotopskydd i närheten till bron.
Biotopskydd kommer att inventeras inom utredningsområdet vid naturvärdesinventering under våren.

3.3.5. Fauna

Bron har ingått i en barmarksinventering 2015. Metoden innebär att man under hösten, helst i
augusti–september, undersöker förekomst av spillning men även andra spårtecken av utter och mink
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längs stränder längs havskuster, sjöar och vattendrag. Uttern markerar sitt revir med spillning, ofta på
iögonfallande eller speciella terrängavsnitt. 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.

En utsökning om viltolyckor har gjorts i Forshaga kommun för åren 2010-2019. Inga viltolyckor med
fauna har rapporterats inom utredningsområdet (Nationella viltolycksrådet 2019).

Utloppet till Västra Örten är reglerad så det förekommer flödesförändringar och
konnektivitetsförändringar vilket innebär att det i nuläget finns vandringshinder för fisk och andra
vattenorganismer. Inom vattenmyndighetens åtgärdsprogram ingår åtgärder med minimitappning och
fiskväg vid vattenkraftverk. Tidvis sker torrläggning av åfåran i och med reglering av dammen (VISS
2019). Ombyggnationen av bron får inte tillföra vandringshinder för fauna.

3.4. Vattenmiljö

Det finns inga registrerade markavvattningsföretag inom utredningsområdet (Länsstyrelsens webbgis
2019). 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 siltig sandmorän ner till bergytan.

3.4.1. Vattenförekomster

Området är en del av Västra Örtens vattenförekomst (VISS SE661493-137312) då utloppet är i Västra
Örten och omfattas av 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).

3.4.2. Strandskydd

Strandskyddet är utökat runt sjön Västra Örten (Länsstyrelsens webbgis 2019) (Figur 5).
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 (Miljöbalken
1998:808). Inom strandskyddat området får man inte skada eller förändra naturen och miljön så att
det påverkar växt- och djurlivet utan att först ha ansökt om dispens från kommunen (Forshaga
kommun 2019). Detta arbete innebär åtgärder som påverkar strandskyddet. Strandskyddet upphävs
vid fastställelse av ny vägplan.

3.5. Kulturmiljö och fornlämningar

Inga riksintressen för kulturmiljövård, regionala intressen för kulturmiljövård eller byggnadsminnen
påverkas av projektet.

Mölnbacka ligger i Värmlands län, 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 öster ut, i anknytning till Bergslagen.
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I Mölnbacka återfinns också där lämningar från denna bergshantering. Aktuell för detta projekt är
lämningen Nedre Ullerud 158:1 (Figur 6). I direkt anslutning till befintlig bro, 75 m över havet,
återfinns denna lämning med oklar antikvarisk status. Enligt en sockenkarta från år 1706 utgör detta
platsen för Mölnbacka övre hammare (Figur 7), 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.

Figur 6. Kulturmiljö, Nedre Ullerud 158:1

Figur 7. Äldre karta från 1706

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
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mark där åtgärder är planerade. Huruvida planerade åtgärder kommer att kräva tillstånd enligt KML
(kulturminneslagen) eller inte avgörs av Länsstyrelsen.

3.6. Miljöbelastning

3.6.1. Buller

Det finns inga bostäder i direkt anslutning till bron eller vägen. De närmsta bostäderna ligger ca 150 m
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 1 underskridas.

Tabell 1. riktvärden för buller

Bostads fasad (Leq24h) Bostads uteplats
(Leq24h)

Bostads uteplats
(Lmax)

Vid väg 55 dBA ~55 dBA 70 dBA

Vid spår 60 dBA 55 dBA 70 dBA

3.6.2. Befintliga markföroreningar

I Länsstyrelsens offentliga databas (EBH/MIFO) finns två objekt registrerade, belägna sydväst om
befintlig bro (Figur 8). 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.

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” skall provtagning av vägdikesmassorna utföras.

Efter slutförd provtagning kommer en upplysning om förorenad mark att göras till
tillsynsmyndigheten. PM Markmiljöundersökning utgör underlag för upplysningen.
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Figur 8. Potentiellt förorenade områden, kartan hämtad från Länsstyrelsens webbgis

3.7. Rekreation och Friluftsliv

Norr om bron finns en båtläggningsplats, 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.

3.8. Naturresurser och pågående markanvändning

Omgivande mark kring den nya bron och vägen består mark av skogsmark. Det finns
dricksvattenbrunnar i närheten av bron. Brunnar kommer att inventeras i samband med framtagande
av samrådshandling och resultatet av utförd brunnsinventering kommer att redovisas i Markteknisk
undersökningsrapport (MUR). Grundvattennivåer är inte uppmätta, men antas ligga precis ovan
bergnivån ca 1,5m under befintlig mark. Inga vattenskyddsobjekt förekommer i området.

3.9. Klimat och risker

I det kommande arbetet tas en översiktlig riskutredning fram, som omfattar beräkning och värdering
av individrisk samt förslag på åtgärder och redovisas i separat PM. Resultaten inarbetas även i
planbeskrivningen (skede samrådshandling) och eventuella skyddsåtgärder som ska fastställas
redovisas på plankarta.

3.9.1. Översvämningsrisk

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.
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3.9.2. Klimatpåverkan

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

3.10. Kommunala planer

Områdesbestämmelserna för Mölnbacka (1763-P03/14) vann laga kraft 2003-06-28. Bestämmelserna
avser utökad lovplikt för trädfällning av levande lövträd med större stamdiameter än 0,25 m, mätt 1 m
över mark. I kommande skede kommer vägplanens påverkan på områdesbestämmelserna att utredas.
Det finns några pågående byggnadsplaner vid väg 720, men i övrigt finns inga detaljplaner inom
influensområdet.

Figur 9. Bild över områdesbestämmelser och byggnadsplaner i området. Utdrag ur © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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4. Projektets lokalisering, utformning, omfattning och
utmärkande egenskaper

4.1. Val av lokalisering

I arbetet med vägplanen har ingen alternativ lokalisering studerats eftersom tidigare arbeten med den
nya brons läge har styrt anslutande vägar till ny bro. Nedan visas en tidig skiss över förslaget med ny
anslutande väg till den nya bron (Figur 10).

Figur 10. Tidigt skissförslag på vägens nya utformning.

4.2. Val av utformning

4.2.1. Beskrivning av föreslagen vägutformning

Den aktuella åtgärden avser anslutningsvägar till den nya bron. Anslutningsvägarna byggs med
hastighetsstandard 70 km/tim.

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 gamla bron blir cirka 5 m och vägens centrum
flyttas i och med detta cirka 10 m.

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.

4.2.2. Väganordningar

Vägutrustning
Befintliga skyltar som påverkas av förändrade korsningar och att vägen flyttas byts ut vid behov.
Skyltar som inte längre behövs efter ombyggnad tas bort. Vägmarkering utförs med kantlinjer.
Vägräcke placeras från broräcke ut mot slänt för att skydda mot avåkning ner i vattnet.
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Avvattning
Befintlig väg avvattnas idag via diken och trummor som leds ut till dammen, vars utlopp till Lusten
regleras. Avvattning kommer ske likvärdigt nuvarande utförande. Där behov finns förbättras
kapaciteten för avvattning genom dimensionsökningar av befintliga trummor samt anläggande av nya
diken/trummor/ledningar. Omhändertagande av vatten kommer ske genom infiltration där markens
materialtyp tillåter det.

4.2.3. Byggnadsverk

Den nya brons utformning väljs för en teknisk livslängd av 120 år och den ges en fri bredd av 7,0 m.
Alltså cirka 2 m bredare än idag. Vid val av brotyp har speciellt 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, se Figur 11.

Figur 11. 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.
Landfästen och förstärkningsåtgärder i strandlinjen lämnas kvar.
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5. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande
egenskaper.

Enligt Miljöbedömningsförordningen 13 § anges att särskild hänsyn ska tas till de möjliga
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. Dessa beskrivs så långt det är möjligt under detta
kapitel av samrådsunderlaget:

· effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet:

· sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken varaktighet och
frekvens de har och hur reversibla de är:

· Hur gränsöverskridande effekterna är

· effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra verksamheter som
bedrivs, som har fått tillstånd eller som har anmälts eller fått påbörjats

· möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt

Nedan tas de miljöaspekter upp som är aktuella för projektet. En bedömning görs om miljöaspekter
som antas bli betydande av projektet. Efter varje rubrik följer även grunderna och motiv för
bedömningen. Detta är en preliminär bedömning eftersom vidare undersökningar kommer att
genomföras under våren 2019. Miljöeffekterna kommer att analyseras djupare senare i processen, i
samband med att miljöbeskrivning/MKB tas fram och efter att resultat från utförda undersökningar
har sammanställts.

Landskapet
I nuläget har inte projektet bedömts medföra någon negativ effekt på landskapets karaktär.
Landskapet bedöms påverkas tillfälligt, försämras estetiskt, under byggtiden och fram tills
färdigställandet av bron. Detta eftersom nydragningen av väg och flytt av bron tillsammans med
utrivning av den gamla bron är arbeten som innebär att närmiljön påverkas, särskilt utblickar till sjön
Västra Örten och vyn från sjön mot bron. En god gestaltning av den nya bron bör medföra att bron
smälter in väl i landskapet. Efter färdigställandet av bron kommer bron och den nya vägen att ligga  i
ett nytt läge vilket påverkar utseendet till liten del, men detta bedöms inte på sikt påverka
landskapbilden negativt. Gestaltning av närmiljö och slänter är viktigt för att landskapet och vyn från
den nya bron mot Västra Örten inte ska påverka landskapet negativt efter arbetets slutförande.

Naturmiljö
Byggandet av den nya bron med nybyggnation av väg innebär att ny mark tas i anspråk. Ett tidigare
opåverkat strandområde tas i anspråk för den nya anläggningen och tidigare bebyggd mark kan återtas
som naturmark. En preliminär bedömning är att de lövträd som står allra närmast det nya broläget
kommer att påverkas negativt av åtgärderna eftersom läget på bron hamnar så pass nära träden.
Eftersom naturmarken är i strandområdet, kan det kan förutsättas att den är känslig och att risken för
skador är stor. Skador kan även uppkomma i samband med utrivning av den gamla bron. Utrivning av
den gamla bron ger möjlighet till återställande av ett område till naturmark och strand. I det
kommande arbetet kommer naturvärden att inventeras under fältsäsong inom utredningsområdet.
Den nya bron behöver anpassas för faunan i strandlinjen så att inte vandringshinder uppstår. Material
som används runtom de nya brostöden och vid återtagande av naturmark vid rivning av den gamla
bron är viktigt för att anpassningen till strandområdet får förbli så naturlikt som möjligt. Möjligheter
finns att begränsa effekter för naturmiljö genom vidtagande av skyddsåtgärder och försiktighet.
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Vatten
I den tidiga utredningen av åtgärden har bedömningen gjorts att arbete med rivning av brostöd och
uppbyggande av nya brostöd ska kunna ske innanför uppsatt spont ovanför vattennivå. Vid schaktning
och anläggningsarbeten med uppsatt spont och enligt det projekteringsförslag som finns i nuläget,
bedöms inte vattendraget påverkas negativt av anläggningsarbetena. Arbetet förväntas omfatta
anmälan om vattenverksamhet. Beroende på om omfattningen på arbetet under projekteringens gång
bedöms behöva utökas, kan det även bli aktuellt att söka tillstånd. Strandskyddat område kommer att
påverkas genom nyanläggningen.

I och med anläggningsfasen finns alltid en risk att avrinnande vatten i samband med schaktning
kommer att nå vattendraget och den berörda vattenförekomsten. Skyddsåtgärder för att förhindra
spridning av föroreningar är viktigt för att inte påverka vattendragets kemiska status negativt. Med
vidtagande av skyddsåtgärder kan effekter på miljökvalitetsnormer (MKN) motverkas. Så länge som
arbete bedrivs på land, bedöms inte vattenförekomstens ekologiska status påverkas negativt.

Klimat och risker
Då en så pass liten förändring av den befintliga vägsträckningen föreslås, bedöms klimatförändringen i
form av ökad tillrinning från vägdagvatten bli minimal. Diken bör projekteras på ett sätt som
möjliggör infiltration.

Bytet av bron och nybyggnation av anslutande väg kommer att genomföras under pågående trafik på
den gamla bron. Arbete i vägområde innebär alltid en risk för personskada under byggfasen.

Kulturmiljö
Möjligheten att delar av lämningen idag finns beläget under vattnet bedöms som stor och risken att
mark som tas i anspråk öster om befintlig väg kommer att innebära intrång i något av betydande
kulturhistoriskt värde bedöms således om liten. Vid tidigare kontakt med Länsstyrelsen har
Trafikverket fått besked om att åtgärderna troligen inte kommer att innebära tillstånd enligt
kulturminneslagen, KML. Huruvida planerade åtgärder kommer att kräva tillstånd enligt KML eller
inte avgörs av Länsstyrelsen. Åtgärderna bedöms minst omfatta ett samråd enligt kulturmiljölagen
med Länsstyrelsen.

Miljöbelastning
Närboende kommer att påverkas under byggtiden genom ökat buller och vibrationer vid
anläggningsarbetet. Effekterna bedöms vara tillfälliga och kommer att upphöra vid färdigställt arbete.
Vid färdigställt arbete kommer den nya bron innebära en långsiktig förbättring av passagemöjligheten
över bron. Inga bullerberäkningar har gjorts i området och det är i dagsläget inte utrett om behov finns
av att ta fram fördjupad bullerutredning.

Ombyggnationen av bron bedöms i första hand medföra att material och resurser åtgår till
upprustningen av bron. Trafikverket har som mål att återanvända massor, möjligheten att
återanvända massor inom vägområdet ska utredas vidare i kommande skede, i syfte att främja god
resurshushållning och minska mängden avfall. I och med att bygget av den nya bron görs på en högre
höjd och utfyllnad kommer att krävas för den nya bron är en preliminär bedömning att projektet
riskerar att få ett massunderskott.

Naturresurser och pågående markanvändning
Anläggande av nya anslutningar till bron kommer att medföra ett markintrång för fastighetsägare
eftersom ny mark tas i anspråk för vägändamål. Brukbarhet och tillgänglighet till skogs- och
odlingsmark kommer att beaktas i det kommande arbetet med vägplan. I det kommande arbetet
kommer brunnar i närområdet att inventeras och provtas.
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Rekreation och friluftsliv
Befintlig vandringsled bedöms komma att påverkas av ombyggnationen genom att kanten på stigen
bebyggs. Under byggtiden kommer närområdet att behöva användas som tillfälligt arbetsområde.
Under byggtiden påverkas tillgängligheten tillfälligt. I och med att den gamla bron kommer att finnas
kvar under tiden som den nya byggs, så kommer möjligheten att förflytta sig över vattnet finnas under
hela byggtiden. I och med att tillgängligheten kommer att finnas kvar under byggskedet och kvarstå
efter färdig anläggning, så bedöms det inte uppstå några negativa effekter för rekreation och friluftsliv.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms vara aktuella för projektet att särskilt ta hänsyn till:

- Ett rikt växt och djurliv

- Giftfri miljö

- God bebyggd miljö

För att inte påverka miljömålet ”ett rikt växt och djurliv” negativt behöver särskilda åtgärder vidtas,
bla. riktade på att minska risken för spridning av invasiva arter och att borttagen naturmark ersätts av
krossten. 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.

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.

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser kan påverkas genom möjligheten för återanvändande av
massor. Att återanvända massor inom arbetsområdet minskar risken för att påverka
hushållningsbestämmelserna negativt.

Riktvärden för buller ska följas under byggskedet för att inte närboende ska påverkas negativt under
byggskedet.

Åtgärder behöver arbetas in för att undvika påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. En viktig
punkt för att arbeta vidare med frågan är åtgärder kopplade till ytavrinning från arbetsområdet.
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6. Åtgärder
Landskapet
För att inte påverka landskapet behöver utformningen av bron likna befintlig bro. Vid avsteg från
utformning, behöver gestaltningen utredas vidare för att klargöra hur föreslagen utformning påverkar
landskapet. Anläggningen behöver anpassas till landskapet i möjligaste mån. Effekter på landskapet
kan motverkas genom att arbeta vidare med gestaltning av slänter och närmiljö.

Naturmiljö
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. markeringsstenar kan vara en lämplig åtgärd för
fauna.

Skyddsvärda lövträd i närområdet till bron ska i största möjliga utsträckning bevaras i samband med
ombyggnationen, då de har ett stort värde för naturmiljön. Åtgärderna ska anpassas på ett sådant sätt
att påverkan på naturmiljön kan begränsas.

Vatten
Genom att vidta skyddsåtgärder, specifikt utformade för åtgärdernas art, kan risken för påverkan på
vattendraget och grundvatten minimeras. I det kommande arbetet behöver vattenfrågan beaktas och
skyddsåtgärder särskilt hanteras vidare.

Klimat och risker
Genom att den nya bron byggs på en högre höjd än den gamla kan den nya bron klara framtida
eventuella översvämningar. I det kommande arbete kommer klimatkalkyl för byggskedet att tas fram.

Kulturmiljö
Enligt tidigare beskedet från Länsstyrelsen kommer åtgärden troligen inte innebära behov av
tillståndsansökan från kulturminneslagen. Bedömningen behöver vidare stämmas av med
Länsstyrelsen för att utreda om den kvarstår.

Miljöbelastning
Massbalans ska eftersträvas i projektet. Provtagning kommer att analyseras och ge svar om det
förekommer förorenade massor i området. Vidare hantering av massor kommer att utredas vidare
under projektets gång och en masshanteringsanalys kommer att tas fram. Restriktioner avseende
bullernivåer ska hållas under byggskedet. I det fall åtgärder genomförs i nära anslutning till potentiellt
förorenade områden kommer utformning ske så att påverkan undviks alternativt kommer nödvändiga
saneringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder att utredas.

Naturresurser och pågående markanvändning
Åtgärder för att möjliggöra pågående markanvändning kommer att samrådas med markägare. Genom
materialval vid utformningen av förfrågningsunderlag och framtagande av bygghandling för bron, så
kan negativa effekter gällande material avhjälpas. Under byggskedet kommer befintliga brunnar att
provtas och följas upp.

Rekreation och friluftsliv
Vandringsleder, båtplatser och badplatser ska hållas tillgängliga under byggskedet.
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7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan
Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ny
mark och strandområde tas i anspråk för den nya anläggningen.

8. Fortsatt arbete

8.1. Planläggning

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den fortsatta planeringen av projektet kommer
drivas vidare av Trafikverket.

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

Samråd som genomförts i samband med detta underlags upprättande finns beskrivna i projektets
samrådsredogörelse.

8.2. Viktiga frågeställningar

Under det fortsatta arbetet med vägplanen kommer anpassningar och åtgärder genomföras för att
utformningen av vägen ska bli så bra som möjligt ur teknisk, miljömässig, social och ekonomisk
synvinkel. Följande punkter är viktiga att belysa och arbeta vidare med i det kommande arbetet med
vägplanen:

· I det fortsatta arbetet kommer projekteringen och mängder massor som åtgår att utredas
vidare genom utredning i form av en masshanteringsanalys. Miljöinventering och provtagning
av föroreningar kommer att genomföras. Efter genomförd analys kan svar ges om vidare
hantering av massor inom projektet.

· För att minimera projektets klimatpåverkan kommer en klimatkalkyl att upprättas i
förfrågningsunderlag till entreprenör.

· LCC (livscykelbedömning och livscykelkostnad) utredning kommer att genomföras för att
vidare utreda materialval och undersöka om tekniska lösningar kan utföras med olika
materialval.
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Artportalen; www.artportalen.se, hämtad den 2019-01-20

FMIS; http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html, hämtad den 24 januari 2019

Forshaga kommun,
http://www.forshaga.se/byggaboochmiljo/bygganyttandraellerriva/strandskydd.4.70c52033121865b1
39880007017.html (hämtad den 5 februari 2019)

Lantmäteriet, historiska kartor. Aktbeteckning: R51-1:1. Sockenkarta från år 1706.

Länsstyrelsens Webb GIS;
https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/2018/03/08/molnbacka-forshaga/ (hämtad den
28 januari 2019)

Miljöbalken 1998:808

Nationella viltolycksrådet; www.viltolycka.se (hämtad den 5 februari 2019)

Naturvårdsverket (2010) Barmarksinventering enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp Utter och
mink- beståndsövervakning, Naturvårdsverket 2010-06-30, version 0:3, 2010-06-30

Riksantikvarieämbetet. 1997. Fornminnesinventeringen – Nuläge och kompletteringsbehov. En
riksöversikt. Stockholm.

Riksantikvarieämbetets Fornreg; https://app.raa.se/id/secure/fornreg/ (hämtad den 24 januari 2019)

Trafikverkets nationella vägdatabas: https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket

VISS, vatteninformationssystem Sverige;
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA88287854 (hämtad den 28 januari 2019)
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Trafikverket, 652 26 Karlstad. Besöksadress: Hamntorget.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650

www.trafikverket.se


