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1. Sammanfattning  

Bakgrund 

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en vägplan för att trafiksäkra 

Ekebykorset längs E18 genom Karlskoga, Örebro län. Sträckan genom Karlskoga är en av de 

sista ”flaskhalsarna” i detta stråk, längs E18, med många konfliktpunkter och det är därför 

av mycket stor vikt att förbättra standarden.   

Korsningen är en av de mest olycksdrabbade på genomfarten varför åtgärdsbehov finns för 

ökad trafiksäkerhet. I vägplanen föreslås den signalreglerade fyrvägskorsningen att byggas 

om till en cirkulationsplats.   

Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan, 

vilket innebär att projektets påverkan på miljön beskrivs i denna plan- och miljöbeskrivning 

och att ingen MKB upprättas.  

Förutsättningar 

E18 utgör en barriär mellan olika målpunkter i tätorten och den aktuella korsningen är en 

komplicerad vägmiljö med stor trafikvolym i olika riktningar där oskyddade trafikanter 

passerar över E18 via signalreglerade övergångställen. Då vägen löper rakt genom staden 

utgör E18 en kraftig barriär mellan stadens norra och södra delar.   

Föreslagna åtgärder 

I vägplanen föreslås att Ekebykorset byggas om till en cirkulationsplats.  Under 2019 

planeras produktionen att påbörjas av en ny cirkulationsplats vid Ekebykorset samt en 

planskild korsning öster om cirkulationsplatsen för gång- och cykeltrafiken att passera 

under E18.  
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Samlad bedömning 

Konsekvensbedömningarna vid ett genomförande av vägplanen återges i korthet i tabellen 

nedan. I korthet kan de sammanfattas med att vägplanen främjar säkerhet, framkomlighet, 

lokal och regional utveckling till följd av effektivare transporter som bidrar till 

regionförstoring. Landskapet förbättras också påtagligt genom en stadsmässig karaktär. 

Ringa negativa konsekvenser uppstår främst för naturmiljön genom ingrepp i trädallé.  

Samlad bedömning samtliga aspekter 

Aspekt Nollalternativ Planförslag 

Trafik och 

användargrupper 

Stor negativ till följd av ökad 

trafikmängd men samma 

korsningsutformning. 

Stor positiv. Trafiksäkerheten ökas 

för samtliga trafikgrupper. Bättre 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter.  

Lokalsamhälle och 

regional utveckling 
Ingen förändring. 

Medelstor positiv. Kollektivtrafiken 

främjas längs E18, god förbindelse 

för oskyddade trafikanter via 

portläget mellan norra och södra 

sidan om E18.  

Landskap Ingen förändring. 

Stort positivt. Landskapsrummet har 

stor potential till att förbättras till det 

bättre med nya 

gestaltningsförutsättningar med 

tydligare stadsmässig karaktär.  

Naturmiljö Ingen förändring. Med kompensationsåtgärder; ringa 

Kulturmiljö Inga. Inga. 

Friluftsliv och 

rekreation 

Med en ökad trafikmängd, ökar 

också olycksrisken för oskyddade 

trafikanter när det inte finns en 

planskild passage.  

Inga. Planskild korsning gör det 

säkrare att passera. 

Hälsa och säkerhet 

När trafikmängden ökar, ökar 

också utsläppen av föroreningar 

och växthusgaser. 

Utsläppen av föroreningar och 

växthusgaser minskar jämfört med 

noll-alternativet. En ombyggnation 

av korsningen till 

cirkulationsplats skulle minska 

koldioxidutsläppen. 

Mark och 

grundvatten 

Det finns alltid risk för olyckor 

med utsläpp av oljor och bränsle 

som följd. Utsläpp kan tränga ner 

i mark och förorena mark och 

grundvattnet. 

Det finns alltid risk för olyckor med 

utsläpp av oljor och bränsle som 

följd. Utsläpp kan tränga ner i mark 

och förorena mark och grundvattnet. 

Riksintressen Inga. Inga. 

Påverkan under 

byggnadstiden 
Ingen. 

Ökade utsläpp av växthusgaser och 

andra föroreningar ökar under 

byggtiden samt risken för buller 

ökar. 
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål  

2.1. Bakgrund 

Vägplanen som är framtagen avser E18 Ekebykorset Karlskoga i Örebro län.  

Ekebykorset ligger i västra delen av Karlskoga längs med väg E18, se figur 2.1:1.  

E18 är en nationell väg mellan Oslo och Stockholm.  

E18 genom Karlskoga är en av stadens viktigaste leder för lokal trafik. 

E18 är Mellansveriges viktigaste stråk i öst-västlig riktning och en god framkomlighet längs 

hela E18 är viktig. Sträckan genom Karlskoga är en av de sista ”flaskhalsarna” i detta stråk 

med många konfliktpunkter och det är därför av mycket stor vikt att förbättra standarden.   

 

Figur 2.1:1 Översiktskarta. 

Ekebykorset i Karlskoga utgörs idag av en signalreglerad fyrvägskorsning i plan, där Selma 

Lagerlöfs väg och Skrantahöjdsvägen ansluter till E18 från norr respektive söder. 

Korsningen är den första plankorsningen på E18 när man kommer in i Karlskoga 

västerifrån. E18 utgör en barriär mellan olika målpunkter i tätorten och den aktuella 

korsningen är en komplicerad vägmiljö med stor trafikvolym i olika riktningar där 

oskyddade trafikanter passerar över E18 via signalreglerade övergångställen. Korsningen är 

en av de mest olycksdrabbade på genomfarten varför åtgärdsbehov finns för ökad 

trafiksäkerhet. 

Då vägen löper rakt genom staden utgör E18 en kraftig barriär mellan stadens norra och 

södra delar. De stora trafikmängderna orsakar även miljöstörningar i form av buller, 

vibrationer och luftföroreningar. 
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Ekebykorset längs med väg E18 har flera problem och brister, såsom: 

• Avsaknad av en planskildhet för gång och cykeltrafiken 

• Höga hastigheter längs med väg E18 

• Korsningens utformning i förhållande till hög trafikmängd  

• Olika trafikslag som blandas i gaturummet 

2.2. Tidigare utredningar och samråd 

Trafikverkets beslut om ombyggnation av Ekebykorset längs med väg E18 har föregåtts av 

tidigare analyser och utredningar som skett i samråd med Karlskoga kommun.  

År 1996 togs en vägutredning fram som omfattar sträckan genom Karlskoga kommun och 

inkluderar ett förslag på ny E18 sträckning över sjön Möckeln.  

Karlskoga kommun tog år 2000 fram en trafiknätsanalys som redovisade trafiknätet år 

2000 samt förslag till förändringar i nätet. Stora delar av analysen som togs fram är idag 

inaktuell, dock är bilnätet och utryckningsnätet aktuellt.  

En vägutredning ”Väg E18 genom Karlskoga” togs fram år 2001 som studerade 

gestaltningsfrågor och trafiksäkerhet och miljö. Utredningen togs fram utifrån en förstudie 

(Väg E18 genom Karlskoga) som skedde under år 2001 och en estetisk inventering år 1998 

(Visuella förbättringar av vägmiljön i städer och tätorter). 

Åtgärdsvalstudie 

År 2014 togs en åtgärdsvalstudie fram ”Åtgärdsvalstudie för E18 genom Karlskoga” för att 

identifiera möjliga och lämpliga lösningar på de rådande problem som fanns för aktuell 

korsning och åtgärdsvalsstudien initierades mot den bakgrund av trafiksituation som råder 

för E18 genom Karlskoga. Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien var att ta fram 

åtgärder som ger förbättrad framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för 

trafikanter längs med och tvärs E18 i Karlskoga samt bättre miljö för boende i anslutning till 

vägen. 

Åtgärdsvalsstudien visar på de problem, behov och brister som finns längs E18 genom 

Karlskoga och föreslår utifrån fyrstegsprincipen ett åtgärdspaket med åtgärder för att lösa 

de trafikproblem och brister som identifierats. Resultatet skulle utgöra underlag för 

Trafikverkets åtgärdsplanering och för Region Örebro läns prioriteringar i länsplanen för 

regional transportinfrastruktur. Resultatet skulle även vägleda Karlskoga kommun i beslut 

om åtgärder i samband med att kommunen utvecklas. 

Åtgärdsvalstudieprocessen hade som mål att leda fram till en samsyn kring funktionen för 

E18 genom Karlskoga, en gemensam bild av problem, behov och mål samt ett eller flera 

åtgärdspaket med ansvarsfördelning och tidplan för genomförande av åtgärder. 

För att uppnå dessa mål undersöktes i åtgärdsvalsstudien olika åtgärder enligt 

fyrstegsprincipen (se nedanstående faktaruta). 
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Möjliga åtgärder för E18 genom Karlskoga som beaktades var bland annat: 

• Steg 1-2: ITS-åtgärder, trafiksignaler optimeras för bättre flöde.  

Utredning om lokalisering av busshållplatser.  

Bättre skyltning av alternativa vägar till lokala målpunkter i Karlskoga.  

En enhetlig trafikmiljö genom Karlskoga skapas.  

Åtgärder för fler ska välja kollektivt resande.  

• Steg 1-4: Genomförande av åtgärdspaket för långsiktigt inriktning utifrån 

utredningen. 

• Steg 3: Högre standard och bättre lokalisering av busshållplatser samt bra 

anslutningar till busshållplatser för gång och cykel. Nya- och eller förbättrade längs 

och tvärs E18.  

Åtgärder genomförs i korsningar/trafikplatser längs hela sträckan.  

• Steg 3-4: Åtgärder för att minska buller från E18.  

Åtgärdsvalstudien tog fram fyra åtgärdspaket med olika grader av behov från låg, medel, hög 

genomfart till hög förbifart. Resultatet från detta utmynnade i ett förslag på åtgärdspaket, 

”Åtgärdspaket E18 genom Karlskoga” ett paket med åtgärder som anses behöver åtgärda de 

mest akuta behoven och problemen längs aktuell sträcka av E18 och dels de långsiktiga 

problem och behovs som finns längre bort än år 2030. Åtgärdspaketet E18 genom Karlskoga 

innehöll: 

• Åtgärder som genomförs fram till år 2020 för att lösa de mest akuta behoven och 

problemen på kort sikt.  

• Åtgärder som genomförs åren 2020-2030. 

• Åtgärder som bör genomföras efter år 2030.  

Åtgärdsvalstudien mynnade ut i att korsningar/trafikplatser längs hela sträckan genom E18 

Karlskoga skulle åtgärdas innan år 2020. Ekebykorset valdes till prio 1 av samtliga åtgärder i 

åtgärdspaketet vilket innebar att tidsperioden för att utföra åtgärden var fram till år 2020.  
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Figur 2.2:1  Översiktlig tidsprioritering för genomförande av fysiska åtgärder i slutligt valt ”Åtgärdspaket 

E18 genom Karlskoga” från åtgärdsvalstudien.  

Vägplanen följer förslag i åtgärdsvalstudien och den signalreglerade fyrvägskorsningen ska 

ersättas med en cirkulationsplats och en planskild korsning öster om korsningen för 

oskyddade trafikanter.  

2.3. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen beslutade 2017-06-26 att vägåtgärderna inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Som motiv anges att föreslagna åtgärder kommer att utföras inom och i nära 

anslutning till befintligt vägområde. Detta innebär att ingen separat 

Miljökonsekvensbeskrivning tas fram utan miljöaspekterna inarbetas i plan- och 

miljöbeskrivningen.  

2.4. Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att höja trafiksäkerheten genom att bygga bort den 

signalreglerade korsningen och ersätta den med en cirkulationsplats. Projektmålen för 

projektet redovisas nedan. 

Projektmålen för aktuellt projekt är: 

• Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningarna för att 

uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt väg- och 

järnvägssystem. Alla förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen utförs ur ett LCC 

perspektiv med målsättning att minimera livscykelkostnaderna. Alla förändringar i 

anläggningen utförs även med målsättningen att minska energianvändning och utsläpp av 

koldioxid i ett livscykelperspektiv. 
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• Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll och felavhjälpning kan utföras 

på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Målsättningen vid 

investering ska vara att den sker på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt 

sätt. Enkla och standardiserade lösningar kan väljas när de uppfyller efterfrågad funktion. 

• Målet med åtgärden är förbättrad trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper samt 

förbättrad framkomlighet för oskyddade trafikanter genom att anlägga en cirkulationsplats 

på E18 med två anslutande vägar vid Ekebykorset samt en planskildhet för gång- och cykel 

östra sidan ny cirkulationsplats. 

2.5. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en färdig vägplan. En schematisk översikt över denna process 

framgår av Figur 2.5:1. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur 

lång tid dessa utredningar tar beror bland annat på projektets storlek, vilka undersökningar 

som krävs, vilket underlagsmaterial som behöver tas fram och vilka synpunkter som 

inkommer från de som berörs av projektet. 

 

Figur 2.5:1. Översikt över planläggningsprocessen vid utarbetande av vägplaner. 

 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett så kallat samrådsunderlag som 

översiktligt beskriver projektet och hur det kan påverka miljön. Därefter beslutar 

Länsstyrelsen om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket mer noggrant 

beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. Om 

projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, som i detta fall, ska istället en 

mindre omfattande så kallad miljöbeskrivning tas fram (se vidare under kapitel 3). 

Under planprocessens gång hålls planen tillgänglig för samråd så att alla berörda kan lämna 

synpunkter innan planen färdigställs. När planen är fastställd följer en överklagandetid 

innan planen vinner laga kraft. Först därefter kan Trafikverket påbörja produktion. 

Samråd är viktigt och ska ske löpande under hela planläggningen fram till 

granskningsskedet (se Figur 2.5:1). Det innebär att Trafikverket tar kontakt, och för dialog, 

med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att inhämta deras 

synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråden sammanställs i en 

samrådsredogörelse som bifogas vägplanen. 
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3. Miljöbeskrivning 

3.1. Miljöbedömning av vägplanen  

Miljöbeskrivning 

Länsstyrelsen har 2017-06-26 beslutat att vägplanen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Därmed ska ingen Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med 

Miljöbalkens 6 kapitel upprättas för planen. Istället görs en så kallad Miljöbeskrivning.  

En miljöbeskrivning ska, liksom en MKB, beskriva den förutsebara påverkan på människors 

hälsa och miljön som vägplanen innebär och jämföra dessa med ett nollalternativ, det vill 

säga den sannolika utvecklingen i området om vägplanen inte genomförs. Eftersom planens 

konsekvenser inte anses bli betydande är dock en miljöbeskrivning normalt mindre 

omfattande än en MKB. En miljöbeskrivning omfattas inte heller av samma formella lagkrav 

som en MKB och ska till exempel inte godkännas formellt av länsstyrelsen. 

Till skillnad från en MKB utgör en miljöbeskrivning normalt heller inte ett eget dokument 

utan ingår i vägplanens planbeskrivning. Så är fallet även för denna vägplan vars 

miljöbeskrivning utgörs av de texter i planbeskrivningen som belyser rådande 

miljöförhållanden och värden, samt vägplanens effekter och konsekvenser för dessa värden. 

De avsnitt av denna planbeskrivning som utgör en del av vägplanens miljöbeskrivning är: 

Förutsättningar, avsnitt 4.5 

Effekter och konsekvenser, avsnitt 6.3 

Miljöpåverkan under byggnadstiden, avsnitt 6.6 

Avgränsningar 

Geografisk avgränsning 

Miljöbeskrivningen ska belysa alla effekter och konsekvenser som kan uppkomma till följd 

av vägplanens genomförande; såväl konsekvenser till följd av direkta fysiska ingrepp som 

indirekta konsekvenser (som buller, landskapsbild med mera). 

Det område inom vilket betydande konsekvenser bedöms uppstå benämns som vägplanens 

influensområde. För vissa aspekter bedöms influensområdet vara begränsat till vägens 

omedelbara närområde.   

Då influensområdets utbredning varierar mellan olika miljöaspekter redovisas inga 

avgränsningar av detta på kartor. Istället framgår influensområdets utbredning vid 

beskrivningen av de olika miljöaspekternas effekter och konsekvenser i kapitel nedan. 

 

Beaktade miljöaspekter 

De miljöaspekter som bedömts kunna påverkas i sådan grad eller vara av sådant 

allmänintresse att de är relevanta att belysa i miljöbeskrivningen är (Figur 3.1:1): 
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1. Naturmiljö i form av allén längs östra sidan på Selma Lagerlöfs väg.  

2. Naturmiljö i form av samplanteringen i hörnet av Selma Lagerlöfs väg och E18  

3. Buller och vibrationer för fastigheterna i influensområdet 

4. Spridning av föroreningar till luften 

5. Spridning av föroreningar i samband med schakt av marken där föroreningar 

påträffats 

6. Spridning av föroreningar i grundvattnet i samband med schakt av marken där 

föroreningar påträffats 

 

 

 
Figur 3.1:1  Influensområde för olika miljöaspekter 

 

Konsekvensanalyser 

Miljöbedömningar har utförts för aspekter som kan komma att påverkas vid genomförande 

av vägplanen. För att möjliggöra enhetliga bedömningar av beaktade miljöaspekter som 

påverkas av planerade åtgärder kommer effekter och konsekvenser bedömas utifrån följande 

skala: 

• Inga 

• Små 

• Medelstora  

• Stora 

 

 

 



16 

 

Tabell 3.1:1  Bedömning av miljöaspekter 

Miljöaspekt Effekt / konsekvens Bedömning av 

effekt/påverkan 

Allén längs östra 

sidan på Selma 

Lagerlöfs väg 

Tre till fyra träd (Björkar och Lönnar) 

kommer att behöva tas ned. 

Inga skyddsvärda lavar eller skyddsvärd 

undervegetation i allén. Borttagna träd 

kommer att kompenseras med nya. 

Dispens från biotopskydd måste sökas. 

Små 

Planteringen i 

hörnet av Selma 

Lagerlöfs väg och 

E18 

Fruktträd och bärbuskar finns rikligt i 

planteringen. Den enda som är kvar i 

influensområdet. Hemvist för trastar 

och sidensvansar under vintern.  

Medelstora (Biologerna 

bedömer förlusten av 

planteringen som större 

än förlusten av träden i 

allén.) 

Buller och 

vibrationer 

Buller och vibrationer kommer inte att 

öka genom att bygga om korsningen till 

en cirkulationsplats. 

Inga 

Spridning av 

föroreningar till 

luften 

 

Hastigheten kommer att vara jämnare i 

en cirkulationsplats vilket leder till 

minskade utsläpp. 

Inga 

Spridning av 

föroreningar i mark 

Föroreningar som överskrider gränsen 

för farligt avfall finns i en punkt. 

Föroreningarna har låg spridningsrisk. 

Avfallet schaktas ur och körs till deponi i 

anslutning till schaktningsarbetet. 

Små 

Spridning av 

föroreningar i 

grundvatten 

Föroreningarna ligger under nivån för 

schakten. 

Små 

 

Osäkerheter i bedömningarna 

Det finns alltid en risk för föroreningar mellan de provtagna markproverna. 

Uppmärksamhet måste ges åt avvikande lukt, färg och fri fas. Förorening har hittats i punkt 

17L403 sydost om Ekebykorset. Föroreningarnas utbredning i plan från punkten 17L403 (Se 

Figur 4.5:7) måste bestämmas. Föroreningar i grundvattnet i samma punkt måste beaktas 

vid en eventuell djupare schakt för händelser som inte ingår i denna vägplan. 

Beräkningar för utsläpp till luft har tagits fram och värden för beräkningarna är från 

antaganden att trafiksituationen i Ekebykorset är lika som trafiksituationen i trafikmiljön 

från där källan är hämtade. Värdena för beräkningarna ska betraktas som uppskattningar. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att den signalreglerade korsningen blir kvar i nuvarande läge och 

utformning. Ur miljösynpunkt kommer utsläpp till luft att öka vid ökande ÅDT vid 

nuvarande korsning, mer än om korsningen byggs om till en cirkulationsplats. En jämn 
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hastighet vid 50 km/h innebär halverade utsläpp av avgaser jämfört med start och stopp vid 

en signalreglerad korsning (se avsnitt 6.3 Utsläpp till luft). 

4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard  

Funktion 

E18 är en del av det större stråket mellan Stockholm och Oslo, och är centralt för transporter 

mellan Örebro och Karlstad, samt vidare mot Oslo. Stråket är också mycket viktigt för 

kommunikationerna mellan Karlskoga och dess arbetsmarknadsregion och Degerfors och 

Storfors kommuner, samt Örebro.  

Väg E18 är ett riksintresse för kommunikation och ingår i det av EU utpekade Trans- 

European Transport Network, TEN-T. Vägar som ingår i TEN-T är av särskild internationell 

betydelse.  

Målpunkterna som finns inom och i angränsning till aktuellt projekt är tillverknings- och 

serviceföretag med transportbehov längs Häsängsvägen väster om korsningen samt två 

drivmedelsstationer som ligger i anslutning till projektet. Sydväst om Ekebykorset ligger en 

företagsby Baggängen som är en målpunkt och inom samma område vid Skrantatorget finns 

ett mindre torg med handel. Nordväst om Ekebykorset finns näringslivsverksamhet vid 

Ekebytorg. För de oskyddade trafikanterna är skolan nordöst om projektet en viktig 

målpunkt. Nordväst om aktuellt projekt finns nöjesanläggningen Boda Borg.  

Vägstandard 

Aktuell vägplan sträcker sig utmed E18 ca 150 m öst och ca 120 m väst om befintlig 

Ekebykorsning samt de kommunala gatorna Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg.  

E18 

E18 har två genomgående körfält samt vänstersvängkörfält i båda riktningarna dessutom 

finns ett högersvängskörfält på östra sidan korsningen för norrgående trafik.  

Högsta tillåten hastighet är 60 km/tim genom korsningen medan den ökar till 80 km/tim 

strax väster om korsningen. 

Körfältsbredderna längs E18 är 3,5m. 

Anslutande lokalvägar 

Skrantahöjdsvägen är en tvåfältsväg, den har tre körfält in i korsningen. Avståndet till 

intilliggande korsningspunkter är relativt kort, ca 75-100 m. 

Selma Lagerlöfs är en tvåfältsväg, den har två körfält in i korsningen. Avståndet till 

intilliggande korsningspunkter är relativt kort, ca 75-100 m. 
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Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsstandarden med en signalreglerad fyrvägskorsning är inte enligt önskvärd 

standard med tanke på den höga trafikmängd som passerar E18 genom Karlskoga och 

antalet olyckor med personskador som inträffat. Plankorsningen vid Ekebykorset är en av de 

mest olycksdrabbade på genomfarten genom Karlskoga varför åtgärdsbehov finns för ökad 

trafiksäkerhet. 

Trafiksäkrade passager finns inte i anslutning till Ekebykorset. Oskyddade trafikanter måste 

passera E18 via signalreglerade övergångsställen som finns både väster och öster om 

korsningen. 

4.2. Trafik och användargrupper  

Biltrafik 

Skyltad hastighet längs E18 öster om korsningen och genom korsningen är 60 km/h och 

väster om korsningen uppgår högsta tillåtna hastighet till 80 km/h. För anslutande 

kommunala gator vid Ekebykorset är skyltad hastighet 50 km/h.  

Fordonstrafiken genom Ekebykorset för väg E18 har en trafikmätning från år 2016. 

I tabell 4.2:1 nedan redovisa trafikmängden på berörda allmänna vägar inom aktuell vägplan 

från år 2016.  

Vägsträcka Trafikmängd, fordon 

(ÅDT) 

Tung trafik (%) 

Väg E18 Väster 11 100 18 

Väg E18 Öster 14 400 15 

Selma Lagerlöfs väg 5400 6 

Skrantahöjdsvägen 6100 5 

Tabell 4.2:1 Trafikmängd på berörda vägar inom aktuell vägplan, nuläge. 

 

För att räkna upp trafiken till framtida förhållanden har Trafikverkets trafikuppräkningstal 

använts. År 2040 är för personbil 1,26 och för tung trafik skiljer sig uppräkningsfaktorn 

mellan de olika vägtyperna och uppgår till 1,56 på E18 och 1,37 för övriga vägar. I tabell 

4.2:2 redovisas trafikprognoser för berörda allmänna vägar inom aktuell vägplan.  

Vägsträcka Trafikmängd, fordon  Tung trafik (%) 

Väg E18 Väster 14 000 18 

Väg E18 Öster 18 000 18 

Selma Lagerlöfs väg 6400 5 
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Skrantahöjdsvägen 7400 8 

Tabell 4.2:2 Trafikmängd på berörda vägar inom aktuell vägplan, framtid 2040. 

Gång- och cykeltrafik 

I anslutning till Ekebykorset finns gång- och cykelbanor på ömse sidor om väg E18.  Vid 

korsningen finns ingen planskild korsning för de oskyddade trafikanterna utan de måste 

korsa väg E18 via de signalreglerade övergångsställen som finns öster och väster om 

korsningen.  

Det finns ingen mätning för antalet cyklister längs aktuellt cykelstråk.  

Kollektivtrafiken 

I dagsläget trafikeras inte busshållplatserna längs E18 vid Ekebykorset och det finns endast 

kvar två ytor för busshållplatserna. E18 trafikeras av busslinje 500 med ca 2 turer per timme 

under högtrafik och 1 under lågtrafik. Längs de kommunala gatorna Skrantahöjdsvägen – 

Selma Lagerlöfs väg trafikeras de av busslinjerna 2 och 3 med sammanlagt 6 turer per 

timme och 3 turer per timme under lågtrafik. 

 

Standarden på busshållplatsen längs Skrantahöjdsvägen söder om korsningen är låg och 

utformad som en körbanehållplats med endast hållplatsskyltar placerade i vardera 

riktningen. Vid busshållplatsen saknas en passage i plan i direkt anslutning till 

busshållplatserna.  

 

Busshållplatsen längs med Selma Lagerlöfs väg har god standard och är 

tillgänglighetsanpassade och har väderskydd i vardera riktningen. I anslutning till 

busshållplatsen finns en passage i plan i form av övergångsställen utan signalreglering. 

 

 I anslutning till busshållplatserna längs med Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg 

finns gång- och cykelbanor i anslutning till hållplatslägena.  

 

Trafiksäkerhet 

Vid aktuell korsning är trafiksäkerheten låg och trafiksäkerhetsstandaren med en 

signalreglerad korsning är inte enligt önskvärd standard med tanke på den höga 

trafikmängd som passeras genom korsningen. Trafiken västerifrån tenderar att komma med 

hög hastighet längs raksträckan där vägrummet inger möjligheten till en högre hastighet än 

högst tillåtna hastighet och det finns stor risk att trafikanterna inte hinner uppmärksamma 

den signalreglerade korsningen i god tid, vilket har lett till olyckor. Avsaknaden av 

trafiksäkrade passager i form av en planskild korsning över väg E18 för oskyddade 

trafikanter medför en låg trafiksäkerhet.  

 

Det aktuella området för vägplanen har en låg säkerhet på grund av: 

•Avsaknad av en planskildhet för gång och cykeltrafiken 

•Höga hastigheter längs med väg E18 

•Korsningens utformning i förhållande till hög trafikmängd  

•Olika trafikslag som blandas i gaturummet 
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Olycksstatistik 

Olycksstatistiken visar på att Ekebykorset är en av de mest olycksdrabbade korsningar på 

E18 genom Karlskoga, därav finns behov av en ökad trafiksäkerhet för aktuell korsning. 

STRADA, Transportstyrelsens olycksdatabas, som samlar in uppgifter om skador och 

olyckor inom vägtransportsystemet, med uppgifter från polis och sjukvård, visar på att 

korsningen haft 27 olyckor under perioden 2003-2017.  

Utdraget från STRADA registret har gjorts för en period mellan (2003-01-01 till 2017-04-

18). Totalt rapporterades 27 olyckor under denna period. Av dessa var en dödsolycka, tre 

måttliga olyckor, 23 lindriga olyckor men ingen olycka som inte ledde till personskador. Den 

vanligaste olyckstypen på vägen är korsande-motorfordon (11 stycken) varav en med dödlig 

utgång, i övrigt är det upphinnandeolyckor (6 stycken), följt av olyckor mellan fotgängare-

motorfordon (2 stycken). Av de 27 olyckorna är det rapporterat att 20 av dessa olyckor 

skedde i korsningen. 

Under sommaren 2016 inträffade en dödsolycka i Ekebykorset med två omkomna. Olyckan 

inträffade mellan en personbil och en lastbil.  

Viltolyckor ingår inte i utdraget från STRADA. Data från viltolycka.se redovisar de olyckor 

som skett där jägare har varit ute och eftersökt. I det utdraget mellan perioden 2010-2017 

visar det att inga viltolyckor skett i anslutning till korsningen.  

Transporter av farligt gods 

Väg E18 genom Karlskoga är enligt uppgifter i Nationell vägdatabas,NVDB, klassad som 

primärväg för farligt gods.  

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling  

Karlskoga kommun arbetar systematiskt för att öka sin attraktivitet som bostadsort. 

Möjligheter till boendelägen skapas, något som är avgörande för att kunna behålla invånare 

likväl som att locka nya, däribland arbetskraft som gör staden intressant för företag att 

investera i. E18 genom Karlskoga är dessutom en av stadens viktigaste leder för lokal trafik. 

Karlskoga kommun har via samråd meddelat att nya exploateringsområden för kommunen 

är längre österut från projektet i närheten av sjön Möckeln.  

Karlskoga kommun har i sin översiktsplan angett följande ställningstagande: 

Riksintresset ska beaktas vid planläggning och annan kommunal hantering. 

För fordonstrafiken är E18 genom Karlskoga ett stort stråk som binder samman de olika 

stadsdelarna och målpunkter i staden med varandra. Lokaltrafiken blandas med en stor 

mängd genomfartstrafik. För de boende och oskyddade trafikanterna utgör E18 däremot en 

kraftig barriär. 

Korsningspunkten vid Ekebykorset är en viktig nod för stadsdelarna Ekeby och Skranta, 

norr respektive söder om E18, där samtliga trafikslag korsar varandra i plan. 

Målpunkter i angränsning till Ekebykorset är de drivmedelsstationer och verksamheter med 

fordonskoppling som ligger i direkt anslutning till korsningen. 
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E18 är ett riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Väg E18 ingår i det av 

EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Väg E18 är även utpekad som 

betydelsefull för dagens godstransporter längs axeln St Peterburg – Stockholm – Oslo. 

Stråket är en del av det större stråket mellan Stockholm och Oslo, och är centralt för 

transporter mellan Örebro och Karlstad, samt vidare mot Oslo. Stråket är också mycket 

viktigt för kommunikationerna mellan Karlskoga och dess arbetsmarknadsregion och 

Degerfors och Storfors kommuner, samt Örebro. En integrering av Örebro och Karlskogas 

arbetsmarknadsregioner kan bidra till den regionförstoring som skulle ge den största 

effekten i regionen. 

4.4. Landskapet och staden  

Allmänna förhållanden  

För trafikanter som kommer från väster på E18 är korsningen den första tydliga kopplingen 

mot Karlskoga tätort då E18 storskaliga landsvägrum möter stadens gaturum med en mer 

småskalig karaktär. Marken i och runt korsningen är i det närmaste helt plan. 

Landskapet kring korsningen domineras av stadsbebyggelse som genomskärs av E18 i väst-

östlig riktning. Bebyggelsen söder om E18 och västerut består av en drivmedelstation och 

mindre verksamheter och industribyggnader. Mot sydost finns villabebyggelse bakom en 

vegetationsklädd vall samt en bilrekondverksamhet och verkstad som ligger närmast 

korsningen.  

Nordost om korsningen finns fyra flerbostadshus (Brf Mårbacka). Husen är placerade i 

vinkel så att ytorna närmast korsningen består av en öppen gård som avgränsas av en 

uppväxt trädridå (allé) mot Ekebykorset. Möckelngymnasiet ligger intill bostadsområdet. 

I den nordvästra kvadranten ligger ytterligare en drivmedelstation och en verkstad intill 

korsningen. Ekeby stadsdelscentrum samt bostäder i tre stycken niovånings punkthus ligger 

också i nära anslutning till Ekebykorset.  

För de boende och oskyddade trafikanterna utgör E18 en kraftig barriär. Gående- och 

cyklister hänvisas till ett antal portar och passager i plan för att korsa E18. 

Korsningspunkten vid Ekebykorset är i sig en sådan viktig nod för stadsdelarna Ekeby och 

Skranta, norr respektive söder om E18, där samtliga trafikslag korsar varandra i plan. 

Vägområdet utgör ett långsträckt storskaligt rum med tydlig öst-västlig riktning. 

Vägrummet är brett och öppet. Det avgränsas av en vildvuxen trädridå både öster och väster 

om korsningen. Vid Ekebykorset finns inga avgränsningar utan vägrummet sväller ut över 

öppna kringliggande fastigheter och blir mer diffust.   

Påtagligt landskapselement som påverkar betraktare av vägen idag är allén utmed Selma 

Lagerlöfs väg och trädridåerna längs med E18 som fungerar som en visuell barriär mellan 

väg och omgivningen. 
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4.5. Miljö och hälsa  

Naturmiljö 

Allmänt 

Utbredningsområdets naturmiljö präglas i huvudsak av öppna gräsytor mot vägbanan och 

kantade med buskage och träd. Inom vägområdet finns buskar och träd endast längs Selma 

Lagerlöfs väg östra sida och längs E18 på den nordöstra sidan. Längs Selma Lagerlöfs  väg 

östra sida utgör träden en allé (Figur 4.5:1).  

Allén längs Selma Lagerlöfs väg består av omväxlande björkar och lönnar. Trädallén är det 

enda naturobjektet som är skyddsvärt. Alléns sydligaste träd (Figur 4.5:1) kommer att 

påverkas av den gång- och cykelväg som ska anläggas under E18.  

 
Figur 4.5:1. Allé längs Selma Lagerlöfs östra sida. 

I hörnet E18 – Selma Lagerlöfs väg finns en plantering av bärbuskar och träd som kommer 

att påverkas vid schaktarbetet för gång- och cykelporten (Figur 4.5:2).  
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Figur 4.5:2 Plantering av fruktträd och bärbuskar i hörnet av E18 och Selma Lagerlöfs väg. 

Plantering i hörnet av E18 och Selma Lagerlöfs väg (Figur 4.5:2) som kommer att påverkas 

vid schaktarbetet för gång- och cykeltunnel innehåller rosor, fruktträd och bärbuskar (Tabell 

4.5:1). 

Tabell 4.5:1. Buskar och träd i planteringen 

Latinskt namn Svenskt namn 

Rosa sp Rosor 

Chaenomeles japonica Rosenkvitten 

Cotoneaster sp Oxbär 

Berberis thunbergi Häckberberis 

Malus sargenti Bukettapel 

Crataegus sp Hagtorn 

Prunus spinosa Slån 

Prunus padus Hägg 

Aesculus hippocastanum Hästkastanj 

Acer platanoides Lönn 

Acer ginnala Ginnalalönn 

Amelanchier canadensis Häggmispel 

 

Planteringen  (Tabell 4.5:1) fanns tidigare i ett område från Ekebykorset längs E18 mot stora 

cirkulationen i Karlskoga men vid byggnationen av Möckelngymnasiet röjdes planteringen 

bort och endast hörnet E18 – Selma Lagerlöfs väg bevarades.  

Inventering av allén och planteringen har utförts med avseende på förekomst av lavar på 

träden och kärlväxter. Lavar på träden (Tabell 4.5:2) är inventerad av Toni Berglund, 
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Karlskoga biologiska förening. Lavarna växer på framför allt lönnarna och även till viss del 

på björkarna. Alla dessa har förekomster i liten mängd. På högre höjd, någon meter upp 

sitter större bålar. Ingen av lavarna är att betrakta som ovanliga.  

Tabell 4.5:2 Förekomst av lavar på träden (Inventering av Toni Berglund, Karlskoga biologiska 

förening) 

Latinskt namn  Svenskt namn 

Physconia sp  Dagglav (ej någon sällsynt) 

Physcia tenella  Finlav 

Physcia adscendens  Hjälmrosettlav 

Candelariella xanthostigma  Grynig ägglav 

Lecania cyrtella  Lekania 

Lacanora argentata  Brun kantlav 

 

Markskiktet av en sträcka av 80 m från korsningen norrut längs Selma Lagerlöfs väg och 80 

m österut längs E18 inventerades av Owe Nilsson, Karlskoga biologiska förening. 

Inventeringen gjordes med avseende på förekomst av skyddsvärda kärlväxter. Inga viktiga 

eller skyddsvärda arter hittades. Inventeringsresultatet redovisas i tabell 4.5:3.  

Tabell 4.5:3 Artförekomst längs Selma Lagerlöfs väg, östra sidan och E18 norra sidan (Inventering av 

Owe Nilsson, Karlskoga biologiska förening). 

Latinskt namn Svenskt namn 

Rosa sp Rosor 

Crataegus sp  Hagtorn 

Cotoneaster sp Oxbär 

Poa pratensis Ängsgröe 

Dactylis glomerata Hundäxing 

Elytrigia repens Kvickrot 

*Phleum pratense subsp. nodosum Vildtimotej 

Galium mollugo Stormåra 

Geum rivale Humleblomster 

Vicia cracca Kråkvicker 

*Vildtimotej är sällsynt som vildväxande i Örebro län men troligen insådd med gräsfrö, 

vanlig som gräsfröinkomling på vägslänter (Owe Nilsson). 

Inom aktuellt område finns en rad bestående av fyra stycken rönnar på Skrantahöjdsvägens 

östra sida. Undervegetationen är klippt gräs. Trädraden och gräset är inte inventerat. Övriga 

ytor består av klippta gräsmattor.  
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Faunans rörelsemöjligheter 

Landskapet kring det aktuella vägplaneområdet är inte utpekat som ett stråk för vilt.  

Skyddad natur  

Inga större vattenförande diken eller vattendrag finns inom området. Närmsta vattendrag är 

Kilstabäcken som ligger ca 1 km västerut från projektet.  

Grundvattenförekomst 

Det finns ingen grundvattenförekomst i området. Närmaste grundvattenförekomst är 

Lokaåsens förlängning ner till Möckeln, ca 1km från området. Grundvattenmagasinet som är 

klassad som God kemisk samt kvantitativ status. SE659154-142612. 

 

Figur 4.5:3 Grundvattenförekomst (Se blått fält) i Karlskoga. 
 
 

Skyddad natur 

Det finns ett generellt biotopskydd i form av en allé beskriven ovan. I övrigt finns inga 

skyddade naturområden, som skogliga områden, Natura 2000 områden, biotopskydd eller 

område som omges av naturvårdsprogram. 

Kulturmiljö 

Det finns inga fornminnen eller övrig kulturhistorik lämning inom området. Det finns heller 

inga kulturhistoriskt viktiga byggnader inom området eller i dess omedelbara närhet. 

Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag inom aktuellt projektområde.  

Översvämningsområden 

Vid extrema regn, över 50 års regn och vid driftavbrott kan översvämning ske vid portläget.  

Inga vattendrag finns inom aktuellt område.  
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Friluftsliv och rekreation 

Det finns rekreationsområden i nordost, naturreservatet Rävåskullen och åt nordväst Kilsta 

områdets fotbollsplaner och strövområden. I sydost finns Aggerudsområdet med 

motionsspår. Det finns cykel- och gångbanor som knyter ihop de olika stadsdelarna. Det 

finns i övrigt inga mer välbesökta eller i på annat sätt för friluftsliv och rekreation mer 

värdefulla områden.  

Boendemiljö 

Bullerförhållanden  

Boende vid Ekebykorset, E18, utsätts i varierande grad för buller från trafiken. 

Fastigheterna och dess utemiljö påverkas idag primärt av buller från E18, men också i viss 

mån av buller alstrat från Skrantahöjdsvägen, Häsängsvägen och Selma Lagerlöfs väg.  

Bullernivåernas storlek beror till stor del på trafikmängd, andel tung trafik samt hastighet. 

Områdets topografi samt marktypen mellan väg och mottagare är också av betydelse. 

Bullernivåerna anges i ekvivalentnivå och maximalnivå. Ekvivalentnivån är ett medelvärde 

över dygnet medan maximalnivån anger ett högsta värde under ett mycket kort tidsintervall. 

De åtgärdsnivåer som avgör huruvida bullerskyddsåtgärder skall genomföras är ekvivalent 

ljudnivå 65 dB(A) vid uteplats och ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) inomhus.  

Figur 4.5:4 visar den aktuella korsningen och de fastigheter som är inkluderade i 

trafikbullerutredningen. 

Figur 4.5:4 Flygfoto över korsningen som är aktuell för ombyggnad. Fastigheterna inom de gula 

ringarna utreds i bullerutredningen. 

Sedan 2017-04-01 gäller riktlinjen TDOK 2014:1021 för buller och vibrationer från trafik på 

trafikverkets vägar och järnvägar. Tabell 4.5:2 visar vad Trafikverket anser vara en god eller 

i vissa fall godtagbar miljö för bostäder. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets 
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bedömningar om behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga 

buller- och vibrationsnivåer. 

Åtgärder vid befintlig infrastruktur  

Längs befintlig infrastruktur ska buller- och vibrationsåtgärder genomföras för att åtgärda 

befintliga störningar. Åtgärder prioriteras för att skydda de mest utsatta bostäderna, 

förskolorna och grundskolorna. Åtgärder genomförs i den takt som anges i Trafikverkets 

åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller och i enlighet med nationell 

transportplan. Åtgärder ska utföras om åtgärdsnivåer i Tabell 4.5:4 överskrids. Vid 

genomförande av åtgärder ska motsvarande riktvärden i Tabell 4.5:5 eftersträvas. 

Tabell 4.5:4 Trafikverkets åtgärdsnivåer för bostäder längs befintlig infrastruktur. 

 

ons-nivå 
1 Avser bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad samt om bullernivån överskrids på bostadens alla 
befintliga uteplatser. 
Minst en uteplats ska då åtgärdas eller en bullerskyddad uteplats skapas. 
2 Avser bullernivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Åtgärder övervägs 
även längs 
järnväg om maximalnivån 50 dBA överskrids fler än fem gånger per årsmedelnatt och om minst en av dessa 
störningshändelser 
överskrider 55 dBA. 
3 För bostäder längs järnväg, där tidigare åtgärder i sovrum medfört nivåer under 55 dBA maximal ljudnivå nattetid, 
och där den 
ekvivalenta ljudnivån i övriga bostadsrum understiger 40 dBA, övervägs inte åtgärder. 
4 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Åtgärder 
övervägs även 
längs järnväg om vibrationsnivån 0,7 mm/s överskrids fler än fem gånger per årsmedelnatt och om minst en av 
dessa störningshändelser överskrider 1,4 mm/s. 
 

Åtgärder ska utföras om åtgärdsnivåer i tabell 4.5:4 överskrids. Vid genomförande av 

åtgärder ska motsvarande riktvärden i tabell 4.5:5 eftersträvas.  

Tabell 4.5:5 Trafikverkets åtgärdsnivåer för bostäder för buller och vibrationen från väg-och spårtrafik.  
 

 

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad 2 Dessa riktvärden för buller 

anges även i prop. 1996/97:53 3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik vid hastighet högre än 

250 km/h 4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h 5 Om ljudnivån överskrids bör 

den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22) 6 Avser bullernivå 

nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) 

och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s 

vägd RMS 
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Aktuellt projekt är klassat som ej väsentlig ombyggnad med målsättning att bullerstörda 

fastigheter åtgärdas för att inte överstiga riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 65 dB (A) vid 

husfasad utomhus. Genom bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärm eller bullervall är det 

möjligt att sänka bullernivåer i ett område för att nå ner till acceptabla bullernivåer. Är det 

inte tekniskt eller ekonomiskt rimligt att nå riktvärdet föreslås fasadåtgärder för att uppnå 

riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 30 dB (A) i inomhusmiljö. Fastigheten ska då även ha en 

skyddad uteplats som uppfyller gällande riktvärden.  

Ljudnivåerna har beräknats med ”Nordisk beräkningsmodell” för vägtrafik. Beräkning och 

redovisning av ljudutbredning har tagits fram av med programmet SoundPLAN 7.4.  

Aktuella bostäder i beräkningen innefattar enbostadshusen på fastigheterna FÄRGAREN 3, 

SPARRISEN 2-4 samt flerbostadshusen på YRKESSKOLAN 1. 

Enligt TDOK 2014:1021 riktlinjer för buller visar beräkningarna att det inte krävs några 

bullerskyddsåtgärder för att klara ljudnivån för uteplats. Planalternativet innebär dessutom 

i princip en oförändrad bullersituation gentemot Nollalternativet 2040. 

Utsläpp till luft 

Föroreningar i form av avgaser och partiklar kan påverka människors hälsa och miljön. Till 

skydd för människors hälsa finns en miljökvalitetsnorm som innebär att dygnsmedelvärdet 

inte får överskrida 60 μg kvävedioxid per m3 luft mer än 7 gånger per år. Årsmedelvärdet får 

inte överskrida 40 μg/m3. IVL har gjort mätningar och funnit att Karlskoga mellan år 1988 

– 2004 hade dygnsmedelvärde under vinterhalvåret lägre än 60 μg/m3.  Även mätningar av 

bensen i luften har gjorts och där bensenhalterna överskrider lågrisknivån1 för skydd av 

hälsan (1 μg/m3) men under miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde (5 μg/m3). Mätningar 

av partiklar (PM 10) år 2004 visade att halterna låg under miljökvalitetsnormerna, MKN. 

Påverkan på cyklister och gående i trafikmiljön minskar med avståndet till trafiken. Vid ett 

avstånd 10 - 20 m från vägbanan är exponeringen halverad och 50–100m ifrån är 

exponeringen 10 ggr mindre. Exponeringstiden ökar vid signalreglerade korsningar jämfört 

med planskilda korsningar. Gående och cyklister är mest exponerade. Avgaser späds ut och 

högre upp, ex taknivå är exponeringen för avgaser lägre. 

Inom aktuellt vägplaneområde finns inga dokumenterade problem med luftföroreningar. 

Det finns inget pågående mätprogram för luftkvalité inom aktuellt vägplanområde. 

Förorenade områden  

Markmiljöinventeringen har identifierat tre objekt närmast korsningen (Figur 4.5:5) som 

enligt Länsstyrelsen är potentiellt förorenade områden; OK/Q8 drivmedelstationen 

nordväst om korsningen, f.d Hydro drivmedelstationen sydost om korsningen och 

fastigheten sydväst om korsningen som inhyser ST1 drivmedelstationen och 

bilrekondverksamhet och verkstad (Auto Bilvård och Bilservice) som ligger närmast 

korsningen. 

Fastigheten sydost, f.d Hydrodrivmedelstationen (Lst objekt id 116092, N 6576205, E 

471508) är undersökt och sanerad i samband med att Norsk Hydro avvecklade 

verksamheten år 2008. I samband med schaktningsarbetet för att avlägsna cisterner togs 43 

markprover som fältundersöktes varav fyra skickades till labb. Ett prov togs av vattnet som 
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stod i schaktgropen för cisternenen. Endast låga halter av olja (0,02 mg/l) fanns i 

grundvattnet och i schaktmassor låg halterna under detektionsgräns. 

Fastigheten nordväst om korsningen (OK/Q8) (Lst objekt id 116092, N 6576279, E 471384) 

är ett potentiell förorenat område. Fastigheten sydväst om korsningen som inhyser ST1 

drivmedelstationen och bilrekondverksamhet och verkstad är även den upptagen som av 

Länsstyrelsen potentiellt förorenat område med id 116042 (N 6576176, E 471367). 

 

Figur 4.5:5. Länsstyrelsen potentiellt förorenade områden. 
 

Provtagning av marken samordnades med den geotekniska underökningen som utförts. Det 
togs markprover i elva punkter (Figur 4.5:6). 
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Figur 4.5:6. Provtagningspunkter för markmiljöundersökning. Rödmarkerad punkt är punkt med 
förorenade massor. 
 

Vid den nedlagda drivmedelsstationen (17L403), före detta Norsk Hydro, (rödmarkerad 

punkt, Figur 4.5:6) har höga halter av PAH-M, PAH-H och cancerogena PAH. 

Föroreningarna hittades i de övre marklagren på ett djup av 0 – 0,5m under markytan och 

analysen gjord på prover från de djupare lagren visade på att låga halter av föroreningar 

hittats (se MUR/Markteknisk undersökningsrapport för markmiljö). 

Vid schaktning måste förorenade massor omhändertas och transporteras bort i samband 

med schaktningsarbetet. Det är inte tillåtet att mellanlagra farligt avfall. I samband med 

omhändertagandet är det viktigt att beakta arbetsmiljön och risken för spridning av PAH.  

Övriga provtagningspunkter uppvisade låga föroreningshalter. Inga övriga massor förväntas 

vara förorenade och krävs att omhändertas. Okända föroreningar kan påträffas och för detta 

finns tillfälliga lagringsplatser som ska användas. Det ska alltid finnas vaksamhet för 

avvikande färg, lukt och fri fas vid schaktning i mark. 

Grundvatten  

I samband med den geotekniska undersökningen sattes grundvattenrör i fyra punkter (Figur 

4.5:7). Mätningar av grundvattennivån visar att grundvattennivån står ca 3m under 

markytan och att grundvattengradienten är ostligt (se MUR/Geo- Markteknisk 

undersökningsrapport).  

.  
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Figur 4.5:7. Grundvattenrör 

 

Grundvattenprover togs i två av grundvattenrören, i 17L302 och 17L403. De uppvisar 

påverkan med avseende på halter av bly, nickel som ligger över föreslaget riktvärde och 

halter av krom och zink bedöms som klass 3, (SGU – FS 2008:2, bilaga 1) 

Det detekterades olja i 17L403 (340 ug/l) och halterna av den tyngre fraktionen C16 – C35, 

överskrider föreslaget riktvärde för dricksvatten (SPI 2001). Halten anses som måttligt 

allvarligt/allvarligt för akvatiskt liv i ytvatten (IVL rapport B-1354). Övriga organiska ämnen 

som aromatiska, polyaromatiska kolväten (PAH) och klorerade kolväten låg under 

detektionsnivå för analysen (se MUR/Markteknisk undersökningsrapport för markmiljö). 

Ytvattenförekomst 

Inga större vattenförande diken eller vattendrag finns i området. Närmaste vattendrag är 

Kilstabäcken som ligger 1km västerut. Kilstabäcken ingår i föreslaget vattenskyddsområde 

(se avsnitt om vattenförsörjning) och omges av miljökvalitetsnormer. 

Vattenförsörjning  

Till sjön Möckeln ansluter Lokaåsen som är underlaget till Degerfors kommuns 

grundvattentäkt, grannkommunen till Karlskoga. Grundvattenmagasinet som är klassad 

som God kemisk samt kvantitativ status. Karlskoga kommuns ytvattentäkt ligger norr om 

Karlskoga där Timsälvens vatten genom konstgjord infiltration i Lokaåsen blir dricksvatten 

till Karlskogas invånare.  

Det finns ett förslag till vattenskyddsområde för att skydda ytvattentäkten. 

Tillrinningsområden är indelade i zoner med avseende på tillrinningstider till fastställt 

vattenskyddsområde (Figur 4.5:8). Kilstabäcken rinner norrut och mynnar i Lonnen. 

Utloppet ur Lonnen är Timsälven som rinner söderut till fastställt vattenskyddsområde. 
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Ekebykorset ligger utanför sekundär vattenskyddszon (Figur 4.5:8 ) och ca 1km öster om 

Kilstabäcken som ingår i primärt vattenskyddsområde. Gradienten är österut och det är ca 1 

km till grundvattenförekomsten i Lokaåsen (Figur 4.5:3). Marken består av lera och risken 

för spridning av föroreningar till grundvattenförekomsten kan anses som ringa. 

 

 Figur 4.5:8. Vattenskyddsområden från Karlskoga kommuns översiktsplan, 2011. 

 

Naturresurser och markanvändning  

Den nya utformningen kommer inte i nämnvärd omfattning att påverka markanvändning 

eller naturresurserna. 

Vägplanen måste samordnas med kommunernas fysiska planering så som den uttrycks i 

översiktsplaner och detaljplaner. I detaljplanelagda områden kan ett vägprojekt medföra 

behov av ändringar i gällande detaljplaner eller upprättande av nya sådana.  

Markanvändning enligt översiktsplan 

I Karlskogas översiktsplan, från mars 2011, finns E18 med som utpekat riksintresse för 

kommunikationer och enligt översiktsplanen ska riksintresset beaktas vid planläggning. 
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Inom aktuellt vägplaneområde finns inga ytor utpekade som förtätningsområden för 

utbyggnad av bostäder. Markanvändningen anges oförändrad för hela det berörda området 

intill väg E18, Ekebykorset.  

I översiktsplanen skriver kommunen att de ska verka för ett förbättrat nationellt och 

regionalt vägnät med bra och säkra anslutningar till det lokala vägnätet samt att 

konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska byggas bort, främst med tanke på oskyddade 

trafikanter. Korsningen Ekebykorset nämns som en konfliktpunkt längs E18 genom 

Karlskoga.  

Berörda detaljplaner 

I Karlskoga kommun, vid Ekebykorset, finns två detaljplaner som kommer i konflikt med 

aktuellt vägprojekt. Detaljplanerna 1883k-2776 och 1883-P89/3. En dialog pågår med 

kommunen som kommer starta sitt arbete med att ändra detaljplanerna i linje med 

planförslaget.  

Berörda riksintressen  

I vägplaneområdet berörs inga riksintressen för kommunikation, naturvård, kulturmiljö, 

friluftsliv eller mineraler. 

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar. 

Geotekniska förhållanden  

De geotekniska förhållandena inom området präglas av sediment av främst lera. Generellt 

sett bedöms de geotekniska förhållandena inom området vara relativt homogena.  

Jorden består överst av upp till 1 m fyllning av grusig siltig lerig sand inom de hårdgjorda 

ytorna och upp till 0,4 m mulljord inom grönytorna. Under denna jord följer fast siltig 

torrskorpelera ned till 2 – 3 m djup. Därunder sker en övergång via ca 1 m halvfast lera och 

ett ca 0,5 m mäktigt skikt av silt och/eller finsand till något lösare lera med en mäktighet av 

ca 2 m. Under denna lera följer ett 3 – 6 m mäktigt lager av blandade sediment av lera, silt 

och sand, vilande på fastare friktionsjord. Berg har i broläget påträffats 17 – 18 m under 

markytan. 

Hydrologiska förhållanden  

Dagvatten inom området kommer att hanteras som det hanteras idag, dvs genom avrinning 

av dagvatten till brunnar och ledningar för E18 samt de övriga kommunala vägarna i 

området. Jämfört med dagens situation är skillnaden för gång och cykelvägen och portläget 

där dag- och dräneringsvatten omhändertas i pumpstation innan bortpumpning till 

kommunens ledningssystem. Föreslaget tätt tråg vid portläget för att minimera permanent 

grundvattensänkning.  

E18 har idag en lutning från väst till öst, och de anslutande kommunala vägarna lutar mot 

E18. Skrantahöjdsvägen mot norr, och Selma Lagerlöfs väg mot söder. 

I läget för portläget har grundvattennivåer i det undre magasinet norr om E18 varierat inom 

spannet +116,8 - +117,8 (se MUR/Geo- Markteknisk undersökningsrapport). Osäkerheter 

om grundvattennivåer finns inom området då mätning skett undre kortare tid (knappt 5 

månader) och under en tid då enligt SGU grundvattennivåerna inom regionen varit under de 
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normala för årstiden. De grundvattennivåer som anges avser grundvattnets trycknivå i 

friktionsjorden under leran minst 5 m under brons grundläggningsnivå norr om E18. 

Grundvattnets strömningsriktning inom området bedöms vara riktad mot öster. 

5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering  

För placering av portläget öster om korsningen har tre alternativ studerats. Alternativ 1 

valdes bort med motiveringen att lutningen på gång- och cykelbanan inte uppfyllde kraven 

enligt gällande regelverk (vägar och gators utformning, VGU). Alternativ 3 valdes bort med 

motiveringen att den placerades för långt öster ut vilket gav ett för stort markintrång på 

fastigheten i det sydöstra hörnet. 

5.2. Val av utformning  

Vald åtgärd där den signalreglerade korsningen ersätts med en ny cirkulationsplats samt 

planskild korsning för oskyddade trafikanter öster om korsningen, harmoniserar med 

tidigare utredningar för aktuell korsning. Trafikverket har haft som ambition gällande 

porten att den ska efterlikna porten vid cirkulationsplatsen Viaduktgatan. 

Genomfartstrafiken längs E18 ska prioriteras med god framkomlighet. 

Föreslagen utformning av cirkulationsplatsen och nya gång- och cykelbanor redovisas i de 

illustrationsritningar som bifogas vägplanen.  

Cirkulationsplatsen   

Kapacitetsberäkningar har utförts vilket redovisar att vald utformning uppfyller god 

standard. 

Dimensionerad hastighet kommer att vara 60 km/h. 

Cirkulationsplatsen uppfyller utrymmesklass A och är dimensionerad för två typfordon 

lastbil med släpvagn, LPS. 

Cirkulationsplatsen är utformad med två körfält, med en innerradie på 14 m och en 

ytterradie på 27,8 m inklusive körmån på 0,75m. Till- och frånfarterna längs med E18 har 

två körfält. Sekundärvägarna är utformade med ett körfält i frånfarterna och två körfält i 

tillfarterna. Körfältsbredden i cirkulationen är 6 m för vardera körfält.  

Väg E18 kommer ha två körfält både öster och väster om korsningen och körfältsbredden är 

3,5 m och mittremsan är ca 3,75 m bred. 
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Figur 5.2:1. Utformning ny cirkulationsplats, Ekebykorset. 
 

I dagsläget är vägrummet brett och öppet längs E18 vid Ekebykorsnigen och västerifrån 

inger den långa raksträckan att trafikanterna kan komma upp i en hög hastighet vilket leder 

till att det blir svårt att hinna uppmärksamma korsningen i god tid. För att tydliggöra 

cirkulationsplatsen minskas vägrummet ner för att annonsera att trafikanterna på E18 att de 

närmar sig staden och i sin tur sänka hastigheten.  

Plantering av träd utmed båda sidor om E18 ska utföras för att avgränsa vägrummets bredd 

fram till cirkulationen. Konstnärlig utsmyckning och effektbelysning i rondellytan fungerar 

som ett visuellt stopp oavsett årstid.  

Principiella typsektioner redovisas i figur 5.2:2-5.2:3 

 

Figur 5.2:2. Typsektion väg E18, väster sida om Ekebykorset avgränsas med träd. 
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Figur 5.2:3. Typsektion väg E18, öster sida om Ekebykorset. 
 

Anslutande lokalgator 

Lokalgatorna Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg ska utformas stadsmässiga och 

med ett gaturum i mindre skala än genomfarten. Anslutande lokalgator utformas med två 

körfält i tillfarterna och ett körfält i frånfarterna. Körfältsbredderna är 3,5-4,5 m.  

Lokalgatorna utformas med en minsta bredd på 3 m mittremsa med träd för tydlig koppling 

och en stadsmässig karaktär likt refugytorna längre norrut på Selma Lagerlöfs väg.  

Anslutningen vid Klövervägen, söder om E18, föreslås stängas och ersätts med ny anslutning 

vid Blomstervägen. Ny gång- och cykelväg söder om portläget kräver profiljustering och 

kommer påverka anslutningen vid Klövervägen, därav krävs flytt av anslutning söderut. 

Befintligt övergångställe på Skrantahöjdsvägen, söder om Häsängsvägen behålls.  

Principiella typsektioner redovisas i figur 5.2:4-5.2:5 

 

Figur 5.2:4. Typsektion Skrantahöjdsvägen, södra sidan om Ekebykorset. 

 

 

Figur 5.2:5. Typsektion Selma Lagerlöfs väg, norra sidan om Ekebykorset. 
 
 



37 
 

 

Kollektivtrafik 

Busshållplatserna längs med väg E18 kommer att placeras öster om korsningen i anslutning 

till portläget. Hållplatserna utformas tillgänglighetsanpassade och hållplatsen på södra 

sidan om E18 förses med kur. Vid busshållplatserna anläggs trappor ner till gång-och 

cykelbanan vid portläget. Gångbanor anläggs från busshållplatserna både på den norra och 

södra sidan om E18.   

Ny tillgänglighetsanpassad busshållplats anläggs på Skrantahöjdsvägen söder om 

korsningen vid Häsängsvägen.  

Gång- och cykelväg 

Gång- och cykelvägen utformas 3,5 meter bred och med en max lutning på 4,5 % för att 

uppfylla kraven på tillgänglighet enligt gällande regelverk (vägar och gators utformning, 

VGU). God sikt och överblickbarhet är viktigt på båda sidor där gång- och cykelvägen 

ansluter ner mot porten. På norra sidan där en gång- och cykelbana ansluter från öster är 

det extra viktigt att skapa god sikt i anslutning till porten. 

Genom gång- och cykelporten föreslås gång- och cykeltrafik separeras för att öka känslan av 

trygghet. Gångytan under porten utförs som en markstensyta för att avskiljas från 

cykelbanan och bredden blir 6,5m genom portläget för gång- och cykeltrafiken. 

En mindre sittplats med soffor placeras utmed gångbanan på både den södra och norra 

sidan om gång- och cykelporten. 

Befintliga gång- och cykelvägen i nordvästra hörnet tas bort och ytan planteras med nya träd 

utmed Selma Lagerlöfs väg. Befintliga övergångsställen i anslutning till Ekebykorset tas 

bort. Övergångsstället på Skrantahöjdsvägen ersätts av befintligt övergångsställe söder om 

Häsängsvägen och vid Selma Lagerlöfs väg finns ett befintligt övergångsställe längre norrut.  

Bro 

Öster om Ekebykorset skapas en trafiksäker lösning för gång- och cykeltrafiken genom att 

en bro byggs så att oskyddade trafikanter kan passera trafiksäkert under väg E18.  

Den planskilda passagen för oskyddade trafikanter ska utformas trygg, tillgänglig och 

attraktiv att använda. Gång- och cykelporten görs så öppen som möjligt för att medge god 

genomsikt för att kännas trygg och säker.  

Vingarna från porten föreslås vinklas ut för maximal genomsiktlighet och ljusinsläpp. 

Väggarna ges material som inte inbjuder till klotter, men ska också vara möjliga att 

klottersanera. Väggar och tak ska ha en hög ljushetsgrad för att reflektera ljus med bästa 

möjliga effekt för att skapa en ljusare och tryggare passage. 

Porten utformas med en fri höjd på 2,8m och en bredd på 6,5m. Vid portläget är bredden 6,5 

m och motivet till breddningen är för att skapa en trygg passage och för att uppnå sikt i 

porten. Cykel- och gångtrafiken separeras via markstensyta vid gångytan i portläget.   
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Ledningar  

Föreslagna åtgärder för ledningar som kommer i konflikt med ny vägutformning: 

El – Karlskoga Energi har inkommit med förslag på nydragning utanför området, öster om 

den gamla drivmedelstationen och kopplar in sig på ledningen vid Klövervägen. 

 

Tele – Skanovas ledningar kommer att påverkas av ny utformning.  

 

Opto – Omläggning av opto mellan Skantahöjdsvägen och Klövergatan samt in mot 

Häsängsvägen. Detta på grund utav profilen på den nya GC-vägen. 

 

FV – Ingen påverkan av ombyggnaden. Brunnar och luftningar skall skyddas för åverkan 

under entreprenadtiden i sydvästra kvadranten av korsningen. 

 

Gas – Inga gasledningar inom området. 

 

Vatten – Ombyggnad och sänkning av vattenledningar för ny GC-väg, söder om portläget. 

 

Spillvatten – Ombyggnad av delar som är dåliga efter videoinspektion, samt de ledningar 

som kommer i konflikt med murar, GC-vägar och andra ledningar som byggs om. 

 

Dagvatten – Ombyggnad av delar och förflyttning från nuvarande läge pga. nytt portläge 

samt GC-väg. Två nya dykarledningar. 

  

Belysning – Ombyggnad av Trafikverkets samt kommunens anläggning kommer att ske, 

temporär belysning kommer att finnas under hela byggtiden. 

Befintliga ledningar, se ritningar 101C9401-04. 

Vägens avvattning  

E18 och de kommunala vägarna samt ny gång- och cykelväg kommer även efter ombyggnad 

avvattnas genom brunnar och ledningar till den kommunala dagvattenledningen som leds 

österut utmed E18. 

För att hantera den nivåskillnad som uppstår mellan E18 och ny gång- och cykelväg under 

E18 anläggs nya dykarledningar. På norra sidan E18 anläggs dykarledning för 

dagvattenledningen. Denna dagvattenledning är dessutom huvudstam mot recipienten sjön 

Möckeln.  

Ny dykarledning anläggs för kombinerad dag- och spillvattenledning (kombiledning) södra 

sidan E18. 

Pumpstation anläggs för dagvatten, dränvatten för ny gång- och cykelväg samt port, med 

förslagsvis två eller tre pumpar som sekventiellt startar och stoppar för att få samma slitage 

och driftstid på samtliga pumpar. 
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Geotekniska och geohydrologiska åtgärder 

Den jord som förekommer ned till 3 m djup bedöms ej kräva några särskilda geotekniska 

åtgärder, dock skall jorden förutsättas vara mycket tjälfarlig.  

Vid schakt under 3 m djup finns risk för kontakt med lösare lera. Det är på denna jord som 

bron kommer att grundläggas, vilket förutsätter att en minst 0,3 m mäktig fyllningsbädd av 

friktionsjord eller krossad sprängsten läggs ut på geotextil för grundläggning av bron.  

Schakt för bron skall förutsättas ske inom spont för att möjliggöra förbiledning av trafik. 

Gestaltning  

För vägplanen har ett gestaltningsprogram upprättats för E18 Ekebykorset. Programmet 

behandlar utformningen av vägrummet för aktuell sträcka utifrån ett trafikant- och 

åskådarperspektiv. De övergripande projektmålen gällande gestaltningen av väg E18 

Ekebykorset är att eftersträva en tydlig entré till staden västerifrån samt att utforma en 

stadsmässig utformning och skapa en trygg miljö och överblickbar miljö för alla trafikanter. 

Att skapa en enhetlig utformning som hänger samman med hela genomfarten genom 

Karlskoga är viktigt.  

Målen innebär att utformningen av cirkulationsplatsen och gång- och cykelporten vid 

Ekebykorset ska bidra till ett ökat intryck av stadsmässighet och en tydlig och välordnad 

stadsentré.  

Användningen av vegetation är ytterst viktig för helheten i projektet. Ny sammanhängande 

vegetationen bidrar till att markera vägrummet och skapa en tydlig gräns mellan vägens 

yttre och inre rum. Plantering av träd utmed båda sidor om E18 avgränsar vägrummets 

bredd. 

Cirkulationsplatsen vid Ekebykorset ska markera entrén till staden från väster och bidra till 

en sänkt hastighet. Rondellytan ges en medveten och tydlig gestaltning med lättskötta 

grönytor av sedum eller låg ängsyta i kombination med ytor av smågatsten. Konstnärlig 

utsmyckning, effektbelysning och/eller planteringar i rondellytan fungerar som ett visuellt 

stopp. 

Övriga väganordningar  

Belysning 

Belysning kommer att placeras vid cirkulationsplatsen för att belysa korsningen likt de 

armaturer och stolpar som finns längs E18 genom Karlskoga. Gång- och cykelvägarna 

kommer att belysas med samma stolpar och armatur som kommunens övriga belysning av 

cykelnätet. Portläget kommer att belysas för att inge en trygg passage.  

Övergripande mål med belysningen är att ge en god visuell ledning och överblickbarhet 

liksom trygghet och estetiska värden för alla trafikslag. Ny vägbelysning ska anpassas till 

befintlig belysning utmed genomfarten på E18.  

Effektbelysning i porten och/eller på murar, slänter och befintliga uppväxta träd. Även 

soffor vid sittplats kan kompletteras med belysning. 
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Stödmur 

Höjdskillnaden mellan väg och gång- och cykelväg föreslås tas upp med en kombination av 

slänter och stödmurar. Stödmurar kring porten utformas som en del av porten så att de 

hänger samman med den i skala och formspråk. För ett öppet intryck och god sikt placeras 

murarna en bit upp i slänten. 

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs  

Trädallén i den nordöstra kvadranten är det enda skyddsvärda objektet i vägplaneområdet.  

Vägplanen kommer att påverka tre till fyra träd. Inventering har utförts av allén och inga 

skyddsvärda arter av lavar på stammarna eller skyddsvärda arter i markskiktet fanns. 

Trädalléer omfattas av ett generellt biotopskydd och det är viktigt att övriga träd skyddas i 

den återstående delen av allén. Träd som försvinner i allén ska kompenseras med nya träd. 

Försiktighetsmått måste vidtas vid schaktning i mark vid punkten 17L403 (Kap 4.5, Figur 

4.5:6). Förorenade schaktmassor från översta marklagret lastas upp, täcks och transporteras 

bort från platsen. Vid schaktarbete ska det finnas uppmärksamhet och vaksamhet på 

avvikande färg, lukt och fri fas. 

Utöver den hänsyn som tagits till omgivande miljö och människors hälsa i arbetet med 

vägens utformning redovisas ett antal skyddsåtgärder. I tabell 5.3:1 beskrivs dessa närmare 

för att förtydliga vad de praktiskt innebär, vad som är syftet med åtgärder och hur de i 

princip kommer att utformas. Dessa skyddsåtgärder redovisas på plankartan eller i bilaga 

till denna och omfattas av kommande fastställelsebeslut.  

Tabell 5.3:1 Lista över skyddsåtgärder som tas upp på plankartorna och fastställs med 
vägplanen.  

Åtgärd enligt vägplan Beskrivning 

Sk 1 Skydd av träd i allèn. Se kap. 5.3. Träden som går 

att bevara i allén ska 

skyddas.  
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper  

Trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanter vid korsningen kommer att förbättras. 

Ombyggnationen syftar till att höja trafiksäkerheten genom att bygga bort den 

signalreglerade korsningen och anlägga en planskild korsning för oskyddade trafikanter.  

Föreslagen ombyggnation kommer inte påverka barriäreffekten där E18 fortfarande 

kommer vara en barriär mellan de olika områdena norr och söder om E18. Ombyggnationen 

ger en positiv effekt för de oskyddade trafikanterna som kan passera barriären E18 planskilt 

via port under väg E18. Ombyggnationen medför endast en bättre trafiksäkerhet.  

Biltrafik 

Biltrafiken kommer att påverkas genom att det byggs en trafiksäkrare korsning i form av en 

cirkulationsplats som syftar till att minska de olyckor som skett i aktuell korsning. En 

cirkulationsplats medför en lägre hastighet genom korsningen och kapaciteten kan utnyttjas 

effektivt med ett självreglerande autonomt kösystem. En cirkulationsplats leder sällan till 

allvarliga olyckor då hastigheten ofta är lägre än vid en signalreglerad korsning där högre 

hastighet förekommer och svängrörelser i korsningen, vilket kan medföra allvarligare 

olyckor.  

Gång- och cykeltrafik 

Framkomligheten och trafiksäkerheten kommer att förbättras för de oskyddade trafikanter 

då planskild korsning byggs öster om korsningen i form av en port under väg E18. Ny gång-

och cykelbana anläggs norr och söder om korsningen i anslutning till portläget.  

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikförsörjningen kommer att förbättras med två nya hållplatslägen utmed väg 

E18 i anslutning till Ekebykorset för långpendling mellan Karlstad-Örebro. 

Busshållplatserna utformas som fickhållplatser med plattform och gångbanor samt trappor 

för åtkomst till hållplatslägena.  

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling  

Den föreslagna åtgärden bidrar till att trafiksäkra en av de mest olyckdrabbade 

korsningarna längs E18 genom Karlskoga samt anlägga busshållplatser längs med väg E18 

för att kunna effektivisera det kollektiva resandet för linje 500 mellan Karlstad-Örebro. 

Både kommunen och Trafikverket har haft detta som en prioritering att åtgärda denna 

korsning som varit en omdiskuterad korsning efter flertalet olyckor på grund utav bristande 

trafiksäkerhet i korsningen.  

Åtgärden kommer i konflikt med två detaljplaner 1883k-2776 och 1883-P89/3 där det 

kommer bli intrång i kvartersmark. Kommunen kommer parallellt med Trafikverkets arbete 

med att ta fram vägplanen, att arbeta med ändringar av kommunens detaljplaner som 

kommer påverkas. Åtgärden kommer inte strida mot övrig kommunal planering eller 

regional utveckling.  
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6.3. Miljö och hälsa  

Naturmiljö 

Den nuvarande planteringen i nordöstra hörnet av E18 och Selma Lagerlöfs väg innehåller 

inga skyddsvärda arter men sammansättningen av bär och fruktträd ger skydd och mat åt 

flyttande och övervintrande fåglar vintertid. Det nordöstra hörnet är det enda som är kvar av 

en större plantering längs norra sidan av E18. 

Fruktträd och bärbuskar i stadsmiljö bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Hänsyn 

till denna typ av plantering som inte omges av ett områdesskydd ska ändå hanteras enligt de 

allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken kap 2. 

Fruktträd och bärbuskar som försvinner bör kompenseras med ny plantering av liknande 

typ. 

Biotopskydd 

Trädallén är det enda skyddsvärda objektet i området. Vägplanen kommer att beröra 3–4 

träd. Inventeringen av allén hade inga skyddsvärda arter av lavar på stammarna eller 

skyddsvärda arter i markskiktet. Trädalléer omfattas av ett generellt biotopskydd som 

kräver dispens från biotopskyddet. Dispens kommer här att omfattas av kommande 

fastställelsebeslut. 

Träd som försvinner i allén ska kompenseras med nya träd. 

Kulturmiljö 

Ingen skyddsvärd kulturmiljö finns i området. 

Friluftsliv och rekreation 

Den nya cirkulationsplatsen kommer inte att påverka negativt av möjligheten för att ta sig 

mellan olika områden norr och söder om E18. Trafiksäkerheten för gående och cyklister 

kommer att öka med den planskilda gång-och cykelpassagen.  

Hälsa och säkerhet- Buller 

Ombyggnationen av Ekebykorset har som projektmål att öka trafiksäkerheten och skapa en 

tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna i aktuell korsning. Boendemiljön är en 

viktig del att beakta för boende i anslutning till väg E18 och med avseende på trafikbuller 

och riskfrågor.  

För att utreda trafikbullret i anslutning till projektet väg E18 Ekebykorset har ett PM 

Trafikbuller med tillhörande bilagor tagits fram för vägplanen. I bullerutredningen har det 

ingått framtagande av bullerutbredningskartor för nuläge samt för nollalternativ och 

planförslag år 2040 baserat på de trafikprognoser som gjorts för den framtida 

trafikutvecklingen.  

Åtgärder skall utföras om ekvivalent ljudnivå överskrider 65 dBA vid uteplats eller 40 dBA 

inomhus. För att klara ekvivalenta ljudnivån inomhus krävs således att ljudnivån ej 

överskrider 65 dBA vid fasad, förutsatt att standardmönster dämpar minst 25 dBA. För 

fastigheten, YRKESSKOLAN 1, har fönsteråtgärder gjorts varför det är rimligt att förutsätta 

en avsevärt mycket högre dämpning än 25 dBA för denna fastighet. 
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Trafikverkets riktlinjer för buller  

Planförslaget för ombyggnationen av väg E18 Ekebykorset klassas som ej väsentlig 

ombyggnad och då gäller en mildare ambitionsnivå avseende bullerskyddsåtgärder än vid 

nybyggnad och väsentlig ombyggnad. Trafikverkets åtgärdsnivåer för bostäder längs 

befintlig infrastruktur ska normalt inte överskrida följande värden: 

Tabell 6.3:1. Trafikverkets åtgärdsnivåer för bostäder längs befintlig infrastruktur. 

 

För fastigheter där dessa värden inte uppnås ska behovet av bullerskyddsåtgärder utredas 

och skyddsåtgärder ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, vidtas för att 

klara riktlinjerna. Fastigheter för vilka riktvärden inte kan uppnås med vägnära åtgärder 

kan det kompletteras med fastighetsnära åtgärder i form av fönsterbyte, tilläggsruta eller 

lokala skärmar.  

Nuläge 

Bullerberäkningarna för nuläge visar att samtliga bostäder underskrider de ljudnivåer 

som motsvarar Trafikverkets åtgärdsnivå för vistelseytor/uteplatser. Ingen av de aktuella 

fastigheterna överstiger ekvivalenta ljudnivåer (Leq) över 65 dBA vid fasad mot väg.  

Nollalternativet 2040 

Noll-alternativet visar på vilken bullersituation som väntas under år 2040 utan att någon 

ombyggnad sker. Redovisning av noll-alternativet är primärt för att möjliggöra en 

rättvisande bild av planförslagets inverkan på bullersituationen. Den ökade bullernivån 

jämfört med nuläget är således endast ett resultat av uppräknad trafik. 

Resultatet för bullerberäkningarna för nollalternativet innebär att ingen av fastigheterna får 

ljudnivåer som överstiger ekvivalenta ljudnivåer (Leq) över 65 dBA vid fasad mot väg. 

Planförslag 2040 utan bullerskyddsåtgärder 

Planalternativet år 2040 visar vilken bullersituation som uppstår till följd av 

ombyggnationen. Beräkningarna visar att samtliga bostäder klarar Trafikverkets 

åtgärdsnivå på 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid vistelseytor/uteplats med undantag av 

mindre ytor.  

Åtgärdsnivån för inomhusmiljö klarar givet en fasaddämpning på minst 25 dBA för alla 

bostäder. För mest utsatta fasader vid fastigheten, YRKESSKOLAN 1, förutsätts 

inomhusmiljön klaras då fönsteråtgärder tidigare har genomförts. 

Följs TDOK 2014:1021 är det alltså inte nödvändigt att genomföra några 

bullerskyddsåtgärder för att klara ljudnivån för uteplats. Planalternativet innebär dessutom 

i princip en oförändrad bullersituation gentemot Nollalternativet år 2040. 
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Planförslag 2040 med bullerskyddsåtgärder 

Bullerskyddsåtgärder anses inte vara nödvändiga att genomföra då Trafikverkets 

åtgärdsnivåer för befintlig infrastruktur ej överskrids.  

Eftersom samtliga bostäder som inkluderas i utredningen har vistelseytor/uteplatser som 

understiger Trafikverkets åtgärdsnivå, 65 dB(A), finns inga krav på att bullerskyddsåtgärder 

skall genomföras. Delar av YRKESSKOLAN 1 och SPARRISEN 2 har ekvivalenta ljudnivåer 

över 65 dB(A) då dessa endast utgör en mindre del av den totala vistelseytan anses det inte 

skäligt att vidta åtgärder. Ytterligare argument för att bullerskyddsåtgärder ej skall 

genomföras är att 0-alternativet år 2040 uppvisar i princip samma bullernivåer som 

planalternativet 2040 utan åtgärder. 

Skillnaden mellan de två alternativen är marginell. 

Trafikverkets åtgärdsnivå inomhus klaras vid samtliga bostäder. Detta förutsätter minst 25 

dBA fasaddämpning för alla bostäder utan vid mest utsatt fasad vid YRKESSKOLAN 1 där 

dämpningen är väsentligt högre på grund av tidigare genomförda skyddsåtgärder. 

Åtgärdsberäkningar för att klara 55 dB(A) vid vistelseytor/uteplatser har genomförts och 

visar på god dämpande effekt och lönsamhet. 

Utsläpp till luft  

Föroreningar i form av avgaser och partiklar kan påverka människors hälsa och miljön. Till 

skydd för människors hälsa finns en miljökvalitetsnorm som innebär att dygnsmedelvärdet 

inte får överskrida 60 μg kvävedioxid per m3 luft mer än 7 gånger per år. Årsmedelvärdet får 

inte överskrida 40 μg/m3. IVL har gjort mätningar och funnit att Karlskoga mellan 1988 – 

2004 hade dygnsmedelvärde under vinterhalvåret lägre än 60 μg/m3.  Även mätningar av 

bensen i luften har gjorts och där bensenhalterna överskrider lågrisknivån1 för skydd av 

hälsan (1 μg/m3) men under miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde (5 μg/m3).  

IVL har mätt utsläpp i stadstrafiken och har med hjälp av biltullar kunna härleda utsläppen 

till typ av fordon och dess euroklassning (IVL 2017). Tabellen nedan visar utsläpp vid 50 

km/timme och med euro-6 fordon. 

Tabell 6.3:2 Utsläpp av olika ämnen i avgaser av euro-6 fordon i stadsmiljö.  

  g/kg bränsle         

Fordonsstyp CO2 NOx CO PM HC 

Diesel, personbilar 3570 8 6 0,05 0,1 

Diesel, tunga fordon 3570 5 * 0,1 * 

Bensin, personbilar 3600 0,75 8 0,05 0 

 

Trafikverket beskriver i informationsbladet ”Hastighet och miljö” att körning med ojämn 

hastighet ökar utsläppen med 63% (Figur 6.3:2).  En ombyggnation av korsningen till 

cirkulationsplats skulle därmed minska koldioxidutsläppen från 1560 kg till 980 kg varje 

dygn. Varje år skulle det innebära att koldioxiden minskar med 210 ton/år jämfört med 

nollalternativet (se PM klimatkalkyl).  
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Figur 6.3:2. Samband mellan körning på huvudgata och lokalgata 
 

Nollalternativet med befintlig signalreglerad korsning, antas ha 63% högre utsläpp av 

koldioxid enligt Trafikverket informationsblad ”Hastighet och miljö”. Med samma 

antagande så skulle utsläppen av NOx, partiklar och kolväten också vara 63% högre. Detta 

har dock inte verifierats. Slutsatsen är att utsläppen är högre med noll-alternativet och 

minskar med ombyggnation till en cirkulationsplats. 

Minskade utsläpp av kväveoxider har en positiv hälsoeffekt då de är giftiga och irriterar 

luftvägarna och slemhinnor. Exponering av trafikföroreningar under lång tid påverkar 

hälsan och kan leda till hjärt- kärlsjukdomar och försämrad lungutveckling hos barn.  Av 

befolkningen har 6 procent av vuxna i Sverige minst en gång per vecka under en 

tremånadersperiod känt sig besvärade av bilavgaser i eller i närheten av sin bostad 

(Naturvårdsverket). 

En minskning av trafikavgaser är också en minskning av negativ miljöpåverkan. 

Kväveoxider bildar också marknära ozon tillsammans med organiska föreningar och solljus 

samt bidrar till försurning men även övergödning av mark och vatten. 

Inandning av partiklar kan ge olika hälsoeffekter, beroende på vilka kemiska och fysikaliska 

egenskaper som partiklarna har. 

Utsläpp till luft kommer att öka under en begränsad tid under byggtiden, dels från 

entreprenadmaskiner och fordon men också för att framkomligheten minskar och köerna 

ökar. När cirkulationsplatsen är klar så kommer påverkan på miljön och människors hälsa 

att minska när utsläppen minskar.  

Både exponeringen och exponeringstiden för avgaser minskar när gång- och cykelvägen blir 

planskild. 
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Mark och grundvatten  

Markmiljö 

Förorenad mark har påträffats i en enskild provtagningspunkt och utbredningsområdet är 

troligen litet. Kompletterande undersökningar i nästa skede får visa utbredningen i plan. 

Det finns ingen utbredd förorening i djupare jordlager och grundvattnet i punkten är till 

liten del påverkat. Vid schakten av det förorenade markområdet i ytan vid provpunkt 

17L403 måste arbetsmiljö beaktas och massorna lastas, täcks och transporteras direkt till 

godkänd avfallsanläggning utan mellanlagring eller omlastning. 

Grundvatten  

Grundvattnet i de provtagna punktera står ca 3 m under marknivån i det vattenförande 

lagret drygt 5 m under porten (se MUR/Geo- Markteknisk undersökningsrapport). Det visar 

att grundvattengradienten är ostlig och vid den sydöstra punkten ligger schaktdjupets 

botten under grundvattennivån. Det innebär risk för att sprida föroreningar till 

grundvattnet och risk för att länshållningsvatten skulle vara förorenat. 

Grundvatteninträngning i gång- och cykeltunneln kommer förhindras av att den tekniska 

lösningen blir ett tätt tråg 

Grundvattnet i 17L302 innehöll inga föroreningar. Halter av oljor, aromatiska- och 

klorerade kolvä ten låg under detektionsgränsen. Halter av metaller var låga. 

Undersökningarna visar att verksamheten i fastigheten intill inte påverkat marken och 

grundvattnet i punkten 17L302.  

Landskap  

Den förslagna ombyggnationen av väg E18 Ekebykorset vilket ska omfatta en ny 

cirkulationsplats med en gång- och cykelport för korsande oskyddade trafikanter på östra 

sidan om korsningen medför att mark tas i anspråk. Cirkulationsplatsen ger ett tydligare 

intryck i landskapsbilden. Dessa förändringar medför dock ingen negativ påverkan på 

landskapsbilden. I detta skede, vägplan, har det väsentliga gestaltningsarbetet genomförts 

integrerat med vägprojekteringen där cirkulationsplatsen och gång- och cykelporten har 

justerats i höjd och sidled för att passa väl in i omgivningen och för att göra ett litet intrång 

på intilliggande fastigheter. 

Utformningen av ombyggnaden samordnas med övriga genomförda utbyggnadsetapper av 

E18 genom Karlskoga för att skapa en enhetlig och ett helhetsgrepp för upprustning av 

genomfarten.  

För att återskapa den tidigare landskapsbilden så sker en kompensationsåtgärd för de träd 

som tas ned mot bostadsrättsföreningen i den nordöstra kvadranten och där föreslås 

nyplantering av stamträd och buskage. 

Inga bullerskyddsåtgärder kommer vara aktuellt i projektet då bullernivåerna inte överstiger 

riktvärdet på Leq 65 dB(A). Därmed blir det ingen påverkan på landskapsbilden för 

bullerskyddsåtgärder.  

Den nya planskilda gång- och cykelpassagen medför ingen negativ påverkan på 

landskapsbilden. Slänterna och stödmurarna längs gång- och cykelbanan utformas för att 

harmonisera med omgivningen. Stödmurar kring porten utformas som en del av porten så 

att de hänger samman med den i skala och formspråk. 
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Trädridån mot brf. Mårbacka utgör idag en karaktäristisk skyddande avgränsning av gården 

mot E18. Det intrång som krävs för att genomföra den föreslagna ombyggnaden påverkar 

miljön kring bostäderna på ett negativt sätt då delar av trädridån måste avverkas. I och med 

ombyggnaden kan dock en bättre och mer skyddad utemiljö på gården samt inomhusmiljö 

för boende skapas. Träd och planteringar kan återplanteras för att på sikt skapa en ny 

trädridå. 

Den samlande bedömningen är att ombyggnad av E18 Ekebykorset i enlighet med upprättat 

planförslag innebär en positiv påverkan på landskapsbilden jämfört med nuläget, såväl som 

nollalternativet. 

Riksintressen 

Inom aktuellt vägplaneområde finns inga riksintressen. 

6.4. Samhällsekonomisk bedömning  

Ingen samhällsekonomisk bedömning har utförts.  

Trafikverkets riktlinjer är att för projekt överstigande 50 miljoner sek skall en samlad 

effektbedömning tas fram.  

6.5. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser  

Indirekta effekter av vägplanen kan uppkomma till följd av att avstängning av vägar eller 

förbiledning av trafik i anslutning till korsningen kan ske under ett begränsat tidsintervall 

vilket kan påverka verksamheter i omgivningen och eventuellt kollektivtrafiken. Utöver det 

bedöms inga nämnvärda indirekta eller samverkande effekter uppkomma.  

6.6. Påverkan under byggnadstiden  

Effekter och påverkan under byggskedet kommer främst uppstå i korsningens nära 

omgivning, genom tillfälliga markintrång, buller och vibrationer, transporter, delvis 

avstängning av gator och förbi- eller omledning av trafiken under byggskedet.  

Ökade bullernivåer och högre halter av luftföroreningar samt markvibrationer från 

arbetsmaskiner kommer att vara störningar som uppstår och kommer påverka människor i 

nära anslutning till vägen. Dessa negativa påverkningar som sker kommer att uppstå under 

en kortare tidsperiod och upphöra då byggskedet är över.  

Under byggskedet ska Naturvårdsverkets föreskrifter gällande buller följas. 

Kontrollprogram och åtgärder för miljöfrågor där preciseringar av kontroll och åtgärder 

upprättas och efterlevas under byggskedet.  

Schaktning för portläget och ny gång- och cykelbana kommer ske under byggskedet. 

Schaktmassorna kan innehålla föroreningshalter och ytterligare markprovtagning bör 

utföras inför byggstart för att undersöka detta.  

Naturmiljö inom området präglas i huvudsak av öppna gräsytor mot vägbanan och kantade 

med buskage och träd. Inom vägområdet finns buskar och träd endast längs Selma Lagerlöfs 

östra sida och längs E18 på den nordöstra sidan. Längs Selma Lagerlöfs östra sida utgör 

träden en allé som kommer att påverkas av den nya dragningen av gång- och cykelbanan. 
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Kompensationsåtgärder för nedtagna träden i öster kommer ske i form av nyplantering av 

träden.  

För att minska påverkan på naturmiljön i anslutning till byggområdet bör 

skyddsanordningar så som avskärmningar uppföras för att undvika markpackning, 

körskador, eller skador på träd eller annan naturmiljö i största möjliga mån. 

Uppstår ingrepp eller skador under byggskedet förutsätts att det objekt som skadats 

återställs, för att skadan enbart ska vara temporär och inte långsiktig.  

Förutsatt att ovanstående rekommendationer efterföljs bedöms effekterna av byggskedet bli 

kortvariga och reversibla. På lång sikt bedöms inga eller marginella konsekvenser uppstå till 

följd av byggskedet.  

Trafik under byggtiden 

Anläggandet av cirkulationsplatsen och portläget med gång- och cykelbanan kommer att 

påverka trafiken under byggskedet men åtgärder för att minimera påverkan kommer att tas i 

beaktandet. För att skapa en säkrare trafik- och arbetsmiljö under byggnationen föreslås att 

gator kan stängas tillfälligt under entreprenadskedet. God framkomlighet längs E18 ska 

uppnås under hela entreprenadtiden.  

Förbiledning/överledning av trafik föreslås att till viss del ske via det lokala vägnätet under 

en begränsad tidsperiod. Vid byggnationen av portläget planeras att trafiken ska överledas 

till ena sidan av E18 och att E18 får dubbelriktad trafik med ett körfält i vardera riktningen 

vid portläget öster om korsningen.  

Framkomlighet 

Under byggnadstiden som bedöms till ca 18 månader, kommer framkomligheten att vara 

något begränsad förbi arbetsplatsen både längs E18 och längs de kommunala gatorna Selma 

Lagerlöfs väg och Skrantahöjdsvägen.  

Gång- och cykelvägen kommer på den östra sidan att stängas av under byggtiden. Åtkomst 

för gång- och cykeltrafiken mellan västra och östra sidan av E18 kommer ske via det 

nuvarande signalreglerade övergångsstället väster om korsningen.   

I nästa skede , bygghandling, kommer ett färdigt förslag finnas framme för trafik under 

byggtiden som ser till de bästa ur trafiksäkerhetsaspekten samt för boende och 

verksamheter i anslutning till korsningen.  

Skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder ska under byggtiden ska följa Trafikverkets gällande riktlinjer.  

Drift och underhåll 

Trafikverket och Karlskoga kommun har avtal med fördelning av drift och skötsel och 

gällande anläggning kommer att driftas i enlighet med övriga avtal för staden.  

Vintertid driftas Trafikverkets gång- och cykelport samt gångbanorna och 

busshållsplattformarna av kommunen enligt gällande avtal.  
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Kommunen kommer att drifta ytorna i cirkulationsplatsen och planteringarna i anslutning 

till ny gång- och cykelbana.  

Räddningsinsatser 

Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad längs E18 då endast ett körfält i 

vardera riktningen öst-/västlig riktning föreslås vid Ekebykorset.  

7. Samlad bedömning  

Vägplanen bedöms ge följande konsekvenser: 

• Vägplanen med den nya utformningen medför en trafiksäkrare miljö i form av en 

cirkulationsplats och en planskild passage för oskyddade trafikanter.  

• Vägplanen bedöms ge små negativa konsekvenser för naturmiljön. 

• Vägplanen bedöms ge små negativa konsekvenser med tanke på buller. 

7.1. Måluppfyllelse  

Transportpolitiska mål 

Regeringen har beslutat om mål för transporter och infrastruktur, med det övergripande 

transportpolitiska målet: 

 ”…att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv…”  

Målet har förtydligats i form av två huvudmål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 

Funktionsmål – Tillgänglighet  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

Projektet bedöms bidra till att detta mål förbättras genom en säkrare trafikmiljö men med 

bibehållen framkomlighet och nya busshållplatslägen utmed E18 bidrar till att förbättra det 

kollektiva resandet för den långväga pendlingstrafiken.  

Den planskilda korsningen i form av ett nytt portläge bidrar till att öka tillgängligheten för 

de oskyddade trafikanterna att på ett trafiksäkert sätt kunna passera E18.  

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa  

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 

hälsa.  

Projektet bedöms bidra till att uppnå målet genom att öka trafiksäkerheten genom att bygga 

bort den signalreglerade korsningen för en cirkulationsplats som kommer minska risken för 
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allvarliga olyckor i korsningen samt bygga en trafiksäkrare planskild passage för de 

oskyddade trafikanterna. Trafiksäkerheten förbättras genom att trafikslagen fordonstrafik 

och oskyddade trafikanterna separeras utmed E18.  

Nationella miljökvalitetsmål 

Bland Sveriges 16 miljömål, vars syfte är att visa vad det svenska miljöarbetet ska resultera i, 

finns ett antal som kan påverkas av vägplanen:  Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God 

bebyggd miljö, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalité, Bara 

naturlig försurning och Ingen övergödning 

God bebyggd miljö  

 

Vägplanen bedöms bidra till måluppfyllelsen av miljömålet God bebyggd miljö, då 

trafiksäkerheten längs sträckan ökar och bullerskyddande åtgärder medför att 

bullernivåerna kommer att minska utmed vägsträckan och därmed förbättra livsmiljön 

för de boende utmed sträckan. Sammantaget bedöms vägplanen bidra till att uppfyllande 

av miljömålet, God bebyggd miljö. 

 

Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan  

Gällande utsläpp till luft är den övergripande trenden att bakgrundhalten, samt utsläppen 

per fordon, för många luftföroreningar minskar. Det innebär att den förväntade ökade 

trafikmängden till följd av vägplanen inte bedöms försämra möjligheten att uppfylla 

varken Frisk luft eller Begränsad klimatpåverkan.  

Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet  

Miljömålet Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet kan påverkas av vägplanen om 

kommande markundersökningar visar på förhöjda föroreningsplatser på området som 

berörs av markarbeten, samt vid schaktning under grundvattennivån. Genom erforderliga 

hänsynsåtgärder, kan vägplanen genomföras utan negativ inverkan på miljömålen Giftfri 

miljö och Grundvatten av god kvalitet. 

Bara naturlig försurning och Ingen övergödning  

Gällande miljömålen bara naturlig försurning och ingen övergödning kan vägplanen 

leda till en minskning. Kväveoxider framför allt från väg- och sjötrafik, leder till 

försurning och bidrar till övergödning. Minskningen av kväveoxider till luften kommer att 

minska när utsläppen från fordonminskar. 
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Projektmål 

Ändamålet med projektet är att höja trafiksäkerheten genom att bygga bort den 

signalreglerade korsningen och ersätta den med en cirkulationsplats.  

De projektmål som ställts upp för arbetet med den aktuella vägplanen för E18 Ekebykorset 

redovisas i avsnitt 2.4. I tabell 7.1:1 nedan ges översiktliga bedömningar av i vilken grad de 

olika målen uppfylls vid ett genomförande av vägplanen. 

Tabell 7.1:1 Sammanställning av projektmålen för det aktuella vägprojektet och i vilken 

mån de bedöms uppfyllas av planförslaget.  

Projektmål Måluppfyllelse 

Underhållsvänligt samt 

kostnadseffektivt 

vägsystem.  

Viss 

Nyinvesteringar i 

anläggningen utförs ur 

ett LCC perspektiv med 

målsättning att 

minimera 

livscykelkostnaderna. 

Viss 

Enkla och 

standardiserade 

lösningar kan väljas när 

de uppfyller efterfrågad 

funktion. 

God 

Förbättrad 

trafiksäkerhet för 

samtliga 

trafikantgrupper. 

God 

Förbättrad 

framkomlighet för 

oskyddade trafikanter 

God 

 

7.2. Sammanställning av konsekvenser  

I korthet bedöms vägplanen ge upphov till följande konsekvenser: 

• Vägplanen med den nya utformningen medför en trafiksäkrare miljö i form av en 

cirkulationsplats och en planskild passage för oskyddade trafikanter.  

• Vägplanen bedöms ge små negativa konsekvenser för naturmiljön. 

• Vägplanen bedöms ge små negativa konsekvenser med tanke på buller. 
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Tabell 7.1:2 Sammanställning över konsekvenser för de miljöaspekter som behandlas i 

Vägplanens miljöbeskrivning vid ett genomförande av planförslaget respektive 

nollalternativet.  

Samlad bedömning samtliga aspekter 

Aspekt Nollalternativ Planförslag 

Trafik och 

användargrupper 

Stor negativ till följd av ökad 

trafikmängd men samma 

korsningsutformning. 

Stor positiv. Trafiksäkerheten ökas 

för samtliga trafikgrupper. Bättre 

framkomlighet för oskyddade 

trafikanter.  

Lokalsamhälle och 

regional utveckling 
Ingen förändring. 

Medelstor positiv. Kollektivtrafiken 

främjas längs E18, god förbindelse 

för oskyddade trafikanter via 

portläget mellan norra och södra 

sidan om E18.  

Landskap Ingen förändring. 

Stort positivt. Landskapsrummet har 

stor potential till att förbättras till det 

bättre med nya 

gestaltningsförutsättningar med 

tydligare stadsmässig karaktär.  

Naturmiljö Ingen förändring. Med kompensationsåtgärder; ringa 

Kulturmiljö Inga Inga 

Friluftsliv och 

rekreation 

När trafiken ökar, ökar också 

risken för fotgängare och cyklister 

Inga, planskild korsning gör det 

säkrare att passera 

Hälsa och säkerhet 

När trafikmängden ökar, ökar 

också utsläppen av föroreningar 

och växthusgaser 

Utsläppen av föroreningar och 

växthusgaser minskar jämfört med 

noll-alternativet. En ombyggnation 

av korsningen till 

cirkulationsplats skulle minska 

koldioxidutsläppen. 

Mark och 

grundvatten 

Det finns alltid risk för olyckor 

med utsläpp av oljor och bränsle 

som följd. Utsläpp kan tränga ner 

i mark och förorena mark 

och grundvattnet 

Det finns alltid risk för olyckor med 

utsläpp av oljor och bränsle som 

följd. Utsläpp kan tränga ner i mark 

och förorena mark och grundvattnet. 

Riksintressen Inga Inga 

Påverkan under 

byggnadstiden 
Ingen 

Ökade utsläpp av växthusgaser och 

andra föroreningar ökar under 

byggtiden. Risken för buller ökar. 
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden  

Vägutbyggnaden omfattas av miljöbalkens hänsynsregler enligt 2 kap och 

hushållningsbestämmelser enligt 3 och 4 kap. I miljöbalkens 2 kap redovisas de allmänna 

hänsynsregler som är grundläggande för prövningen av tillåtlighet, tillstånd, godkännande 

och dispens, villkor (förutom ersättning) samt tillsyn. Dessa ska även ligga till grund för hur 

Trafikverket som verksamhetsutövare ska agera för att minimera negativ påverkan och 

främja en god hushållning. 

I avsnittet redovisas hur aktuella hänsynsregler och hushållningsbestämmelser tillämpas i 

arbetet med vägplanen. 

8.1. Allmänna hänsynsregler (2 kap MB) 

2 § Kunskapskrav 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 

för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

3 § Försiktighetsmått 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

5 § Hushållningsprinciper 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi 

samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 

6 § Val av plats 

För en verksamhet eller åtgärd … ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 

miljön. 

8.2. Hushållning med mark och vatten 

God hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt är en del av miljöbalkens 

grundläggande mål. Mark- och vattenområden ska användas till det som dessa områden är 

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Användning 

som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. 
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Grundläggande hushållningsbestämmelser (3 kap MB) 

Inom aktuellt vägplaneområde berörs inte vattenområden, jordbruk- och skogsmark och 

geografiska riksintressen.  

8.3. Miljökvalitetsnormer (5 kap. MB)  

Allmänt 

Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 

landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 

behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 

eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Dessa kallas miljökvalitetsnormer 

(MKN) och syftar även till att medverka till att miljökvalitetsmål antagna av riksdagen 

uppnås. 

Förordningar om miljökvalitetsnormer finns framtagna för föroreningar i utomhusluft (SFS 

2010:477), omgivningsbuller (SFS 2004:675), vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554), havsmiljö (SFS 2010:1341) samt för ekologisk och kemisk status i 

vattenförekomster (SFS 2004:660). Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller och 

havsmiljö är generella och kan inte tillämpas på projektnivå. Miljökvalitetsnormer för 

buller, luftkvalitet och närliggande vattenförekomster har i efterföljande avsnitt bedömts för 

planerade åtgärder.  

MKN för buller 

Förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675) är en så kallad målsättningsnorm som 

innebär en skyldighet för kommuner, Trafikverket och Luftfartsverket att sträva efter att 

omgivningsbuller från trafik eller industriverksamhet inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Längs aktuellt vägprojekt finns inga bostadshus eller skola, med 

ekvivalenta ljudnivåer överskridande gällande riktvärden. Inga bullerskyddsåtgärder krävs 

därför för att minska bullernivåerna vid dessa fastigheter.  

MKN för luft 

Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) omfattar miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I 

förordningen ingår kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10, 

PM2,5), arsenik, bly, kadmium, nickel, benso(a)pyren och ozon.  Miljökvalitetsnormerna för 

dessa får inte överskridas. För miljökvalitetsnormer finns det även en övre 

utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT). Dessa nivåer anger 

omfattningen av kontrollen för en miljökvalitetsnorm, t.ex. om kontrollen ska ske genom 

mätning, modellberäkning eller objektiv skattning (Naturvårdsverket). 

Kommunerna ansvarar för tillsynen av efterlevnaden för samtliga ämnen utom för ozon, 

som Naturvårdsverket ansvarar för. I Karlskoga kommun finns inget mätprogram för 

luftkvalitén. Senaste mätningen utfördes av IVL mellan åren 1988-2004, de visar att  

dygnsmedelvärde under vinterhalvåret var lägre än 60 μg/m3. Om normer inte uppfylls ska 

åtgärdsprogram tas fram.  

MKN för vatten 

Just nu pågår arbete med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten. Förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att 

kvalitetskrav ska fastställas i form av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Syftet med 
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normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en 

bestämd miljökvalitet. Det är vattenmyndighet som fastställer miljökvalitetsnormer för sina 

vatten. 

Berörda vattenförekomster 
Inom och in anslutning till vägplaneområdet finns ingen aktuell vattenförekomst som kan 
komma att påverkas. Närmsta vattendrag, Kilstabäcken, som omfattas av MKN finns ca 1 
km väster om projektet. Kilstabäcken ingår i föreslaget vattenskyddsområde och omges av 
miljökvalitetsnormer. 

9. Markanspråk och pågående markanvändning  

9.1. Vägområde för allmän väg med vägrätt  

Principer 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen med slänter och 

diken det område som krävs för övriga väganordningar, som bullerskyddsåtgärder, 

busshållplatser m.m. 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 arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det befintliga 

vägområdet för allmän väg. 

Vägområde med vägrätt 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg 

med stöd av en fastställd 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. 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat 

någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. 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. 

Vägområde inom detaljplan 

Inom detaljplan där kommunen är huvudman för allmän plats uppkommer inte vägrätt. 

Kommunen ska tillhandahålla den mark som krävs för vägområdet  
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9.2. Område med tillfällig nyttjanderätt  

I vägplanen föreslås att Trafikverket under hela eller delar av byggnadstiden tillfälligt får 

nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på fastighetsförteckning och plankarta. 

Den tillfälliga nyttjanderätten avser följande ändamål: 

• Område med tillfällig nyttjanderätt omfattar markåtkomst vilket krävs för byggnation av 

portläget och tillfälligt placera schaktmassor och i övrigt genomföra arbetena. 

• Område för förbiledning av trafik i samband med t ex utbyggnad av bron under hela 

byggtiden. 

• Ledningsomläggning, område för omläggning av befintliga ledningar. 

Total area av områden med tillfällig nyttjanderätt anges i fastighetsförteckningens 

arealberäkning. De områden som tillfälligt nyttjas under byggtiden kommer att återställas i 

samråd med fastighetsägaren och i förekommande fall med hänsyn till områdets 

naturvärden. 

På plankartorna kommer mark som ska tas i anspråk av kommunen och övergå till 

kommunal mark att redovisas med tillfällig nyttjanderätt. 

9.3. Konsekvenser för pågående markanvändning  

Berörd kvartersmark i nord- och sydöstra hörnet kommer att påverkas. Verksamheten i 

sydöstra hörnet kommer att få en minskad yta för uppställning av sin verksamhet. 

Bostadsrättsföreningen i nordöstra hörnet kommer att få en minskad tomtmark men för att 

återställa ytan och minska insyn till fastigheten planteras nya träd längs med gång- och 

cykelbanan i nordöstra hörnet. Övrig mark som tas i anspråk är kommunal mark.  

10. Fortsatt arbete  

10.1. Tillstånd och dispenser  

Alleér omfattas av ett generellt biotopskydd vilket innebär att det är förbjudet att bedriva 

verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada dessa miljöer (såsom schaktning, utfyllning, 

grävning, igenläggning av öppna diken m m). Dispens måste sökas från förbudet i 7 kap. 11 

§. Beskrivning av biotopen och samråd för vägplan ersätter en dispensansökan och omfattas 

av kommande fastställelsebeslut. 

Förorenade massor kan behöva mellanlagras på platsen innan transport till 

avfallsanläggning. Mellanlagring av avfall som inte är farligt avfall anmäls till kommunen 

enligt 15 kap. 28§. Undantag för anmälan är om massorna understiger 10 ton och 

mellanlagras en kortare tid. 
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10.2. Allmänhetens granskning 

Efter samrådstiden har inkomna synpunkter sammanfattats i samrådsredogörelse. 

Vägplanens granskningshandling ställs ut minst tre veckor för skriftliga synpunkter. Efter 

granskningen sammanställs synpunkterna i ett granskningsutlåtande och hela vägplanen 

skickas till Länsstyrelsen för ett slutligt yttrande. 

10.3. Kontroll och uppföljning  

Den miljöhänsyn och föreslagna skyddsåtgärder som berörts överförs till projektets 

bygghandling. En checklista för miljö (Miljösäkring Plan och Bygg) har tagits tas fram för att 

säkerställa att åtgärder förs vidare till bygghandling och byggskede. 

Åtgärderna enligt checklistan utgör, tillsammans med Trafikverkets generella och 

objektspecifika miljökrav, utgör miljökraven som ställs i projektet. Uppföljning av dessa 

krav sker genom entreprenörens egenkontroll, på byggmöten samt vid slutbesiktning. 

I arbetet med vägplanen har det ingått att utarbeta en miljösäkringschecklista där de 

skydds- och hänsynsåtgärder som ska ske inom projektet finns listade. Dessa kommer att 

arbetas in i förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenör och senare i projektets 

bygghandling. 

Uppföljning av att dessa krav efterlevs i byggskedet kommer att ske inom ramen för 

entreprenörens egenkontroll, samt på byggmöten och vid besiktningar. Viktiga moment att 

uppmärksamma i detta arbete bedöms bland annat vara: 

• Hantering av trafik under byggtiden samt hur god säkerhet ska uppnås för oskyddade 

trafikanter. 

• Hantering av byggdagvatten och länsvatten från schaktgropar. 

• Omfattning och innehåll i entreprenörens kontrollprogram. 

• Utformning av masshanteringsplan och kontrollprogram för markmiljö under byggtiden.  

• Beredskap för omhändertagande av utsläpp av miljöfarliga ämnen i samband med olyckor. 

• Röjningsarbeten av träd- och buskvegetation. 

• Masshanteringen inom projektet. 

• Återställning av områden som tillfälligt tas i anspråk under byggnadstiden, bland annat 

gällande markpackning. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering  

Den fortsatta planprocessen  

Den fortsatta planläggningsprocessen innebär att föreliggande planförslag närmast ska 

ställas ut för granskning. Detta innebär att vägplanen hålls tillgänglig för granskning under 

minst tre veckor hos kommunen samt Trafikverket i syfte att inhämta synpunkter på 

framtagen planen och dess miljöbeskrivning.  

 

Under granskningstiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De 

synpunkter som kommer in sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtande som 

upprättas när granskningstiden är slut. De inkomna synpunkterna kan föranleda att 

Trafikverket ändrar vägplanen. Sakägare som i så fall berörs får då även möjlighet att lämna 

synpunkter på ändringen. Är revideringen omfattande kan ny granskning behöva göras.  

 

Nästa steg är att inhämta länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Av yttrandet ska det 

framgå om länsstyrelsen tillstyrker planen. Om så sker skickas sedan planen till Trafikverket 

för slutlig fastställelse, vilket prövas av enheten för juridik och planprövning. De som har 

lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har 

tillkommit efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.  

 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Det fattade beslutet kungörs och 

såvida inga överklaganden inkommer under överklagandetiden vinner planen laga kraft. Om 

beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen. Hur vägplaner ska kungöras för 

granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen (1971:948) och 3 kap 15-27 §§ 

vägförordningen (2012:707). 

 

Fastställelsebeslutets omfattning  

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor och eventuella 

profilritningar eller bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste följas 

när vägen byggs. Denna plan- och miljöbeskrivning är ett underlag till planens plankartor.  

 

Område för enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet. Förändringar av det enskilda 

vägnätet hanteras via marklösenförhandlingar och anläggningsförrättning i Lantmäteriets 

försorg.  

 

Rättsverkningar av fastställelsebeslutet  

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande och ger 

följande rättsverkningar:  

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de 

villkor som anges i detta.  

• 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.  
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• Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark 

eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t ex tillfälliga upplagsplatser. 

För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning.  

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.  

Fastställelsen innebär bland annat att väghållaren, i det här fallet Trafikverket, har rätt, men 

också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Vägplanen ger också 

rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. På plankartan och i 

fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs av permanenta eller tillfälliga 

markanspråk, hur stora arealer som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller 

rättighetsinnehavare. För tillfällig nyttjanderätt framgår även vad marken ska användas till 

och under hur lång tid den ska användas.  

Trafikverket har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga 

kraft, men ska meddela fastighetsägare och rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att 

ske. Fastighetsägare eller rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket 

uppföra byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som 

behövs för anläggningen. 

Kommunala planer 

En väg får inte byggas i strid mot en detaljplan. Utgångspunkten är därför att vägplanen vid 

ansökan om fastställelse ska vara anpassad till eventuella berörda detaljplaner. Alternativt 

ska detaljplanen ändras eller upphävas.  

Den aktuella vägplanen inkräktar på två detaljplaner i anslutning till Ekebykorset. En dialog 

pågår med kommunerna och arbete med ändring av detaljplanerna kommer att påbörjas. 

Samråd 

Vägplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan och samråd har därför hållits med 

Länsstyrelsen, Karlskoga kommun samt enskilda som särskilt berörs av vägplanen. 

Dokumentation av samråden finns i samrådsredogörelsen, vilken bifogas underlaget till 

vägplanen.  

11.2. Genomförande 

Översiktlig tidplan  

Den formella handläggningen av vägplanen planeras att vara avslutad under 2018. 

Under förutsättning att planen har vunnit laga kraft planerar Trafikverket att påbörja 

utbyggnaden av den aktuella vägsträckan under 2019. Byggtiden förväntas vara 18 månader.  

Tillstånd och dispenser 

Se kap 10.3. 
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Uppföljning och kontroll 

En miljösäkringschecklista finns framtagen där de skydds- och hänsynsåtgärder som ska ske 

inom projektet finns listade. Dessa kommer att arbetas in i förfrågningsunderlaget för 

upphandling av entreprenör och senare i projektets bygghandling. 

Uppföljning av att dessa krav efterlevs i byggskedet kommer att ske inom ramen för 

entreprenörens egenkontroll, samt på byggmöten och vid besiktningar.  

Återställning av tillfälligt utnyttjande områden 

De ytor som behöver användas för att tillfälliga ändamål under byggtiden ska behandlas så 

att de inte långsiktigt skadas.  

 

11.3. Finansiering  

Totalkostnaden för projektet bedöms till ca 46 miljoner kronor. Projektet kommer att 

finansieras av Trafikverket Region Öst.  
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12. Underlagsmaterial och källor  

Till vägplanen har en mängd olika planeringsunderlag från offentliga källor använts, liksom 

utredningsmaterial och annat av Trafikverket framtaget underlagsmaterial. Nedanstående 

källförteckning listar de viktigaste av dessa, men gör inte anspråk på att vara fullständig. PM 

och liknande underlagsrapporter som bifogas vägplanen tas inte upp i förteckningen. 

Underlagsmaterial Källa 

Allmänna intresseområden, större 

inventeringar mm 

Länsstyrelsernas gemensamma GIS-bas, 

www.gis.lst.se 

 

Strandskyddsområde 

 

Kartor-Skogens pärlor 

 

 

Uppgifter om vattenförekomster och MKN 

Karlskogas Översiktsplan (2011) 

 

Skogsstyrelsen 

https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ 

 

VISS (Vattenmyndigheterna m.fl.)  

www.viss.lansstyrelsen.se 

 

Trafikflöden  Trafikverket   

 

Vägdata  

 

Olycksstatistik 

 

Översiktsplan Karlskoga kommun  

Trafikverket (NVDB)  

 

www.strada.se 

 

Karlskogas Översiktsplan (2011) 

 

Uppgifter om pågående planering Karlskoga kommun 

  

Allmänt kartmaterial:                                         http://www.sgu.se/ 

Jordartskarta,  

© Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

 

Inventering av lavar                                            Toni Berglund, Karlskoga biologiska förening 
 
 
Inventering av kärlväxter                                    Owe Nilsson, Karlskoga biologiska förening 
 
 
Planteringskarta över kvarteret                          Karlskoga kommun. Sif Eklund. 
Yrkesskolan 1. 
 
Uppgifter om kollektivtrafiken                            Länstrafiken                                               
                                                                          http://www.lanstrafiken.se/Orebro/ 
 
 
Uppgifter om viltolyckor                                     Nationella viltolycksrådet 
                                                                           www.viltolycka.se 
 

 

 

 

http://www.gis.lst.se/
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Samrådsunderlag E18 Ekebykorset,                                    Trafikverket 

 Karlskoga kommun, 2017-05-25            

 

2014-09. Rapport Planläggning av                                      Trafikverket 

vägar och järnvägar Version 1.0. 

 

2014-12-07. Anvisning:                                                       Trafikverket 

Miljö i planläggningsprocessen. 

 

Publikation 2011:090. Miljökonsekvensbeskrivning            Trafikverket 

för vägar och järnvägar – Handbok metodik. 

 

Rapport – BEHOVSBEDÖMNING;                                    Karlskoga kommun 

Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP)  

Stadsplan för del av Karlskoga  

Ekeby-området (Sonetten 3)  

2017-02-06, Karlskoga kommun 

 

Rapport B1479 ”Åtta kommuners inledande                      IVL 

värdering av luftkvaliteten i förhållande till  

miljökvalitetsnormer (2003)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trafikverket, Box 1333, 701 13 Örebro. Besöksadress: Järnvägsgatan 7, Örebro. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

 

www.trafikverket.se 


