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1. Sammanfattning 

Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan för ombyggnation av E18 

Ekebykorset Karlskoga i Örebro län.  Vägplanen omfattar en ombyggnation av nuvarande 

signalreglerande fyrvägskorsning till en cirkulationsplats samt en planskildhet öster om ny 

cirkulationsplats för oskyddade trafikanter. 

Vägplanen har nu status Samrådsunderlag och redovisar bakgrund, förutsättningar, 

principiella åtgärder och preliminära effekter av vägåtgärderna. Syftet med handlingen är 

framförallt att den ska utgöra underlag för samråd inför Länsstyrelsens beslut om projektet 

kan anses medföra betydande miljöpåverkan.  

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

signalreglerade korsningen och ersätta den med en cirkulationsplats samt bygga en säker 

passage för oskyddade trafikanter att kunna passera E18 via en port. 

E18 är en nationell väg mellan Oslo och Stockholm. 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. 
 

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. Under perioden 2003-2017 har det inträffat 27 olyckor med 

personskada. Under sommaren 2016 har det även inträffat en dödsolycka i korsningen. 

Det studerade området ligger i direkt anslutning till väg E18 genom Karlskoga. De åtgärder 

som föreslås bedöms inte ge effekter utanför det fysiska påverkade området. Ett något större 

influensområde kan bli aktuellt att studera för eventuellt förorenade områden samt för 

eventuella bullerpåverkan.  

I detta skede bedömer Trafikverket att viktiga frågor i det fortsatta arbetet kommer att vara: 

· Brokonstruktioner, omfattning och detaljutformning. 

· Studera utformning av cirkulationsplatsen samt gång- och cykelvägar. 

· Studera utformning av busshållplatser. 

· Utformning av skyddsåtgärder bl a bullerskydd etc. 
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2.  Beskrivning av projektet 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

I början av planläggningen tar vi fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka 

miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 

för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

2.2. Bakgrund 

Denna vägplan avser E18 Ekebykorset Karlskoga i Örebro län. Ekebykorset ligger i 

Karlskoga längs med väg E18, se figur 1. E18 är en nationell väg mellan Oslo och Stockholm. 

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 1. Översiktsplan 
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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. 

Korsningen föreslås byggas om till en cirkulationsplats.  Under 2019 påbörjas produktionen 

av en ny cirkulationsplats vid Ekebykorsningen samt en port öster om cirkulationsplatsen 

för gång- och cykeltrafiken.  

De åtgärder som presenteras i den nu aktuella vägplanen har aktualiserats av följande 

brister i transportsystemet: 

• Trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem på E18 i Karlskoga. 

• Aktuell korsning saknar planskildhet för gång- och cykeltrafiken som ska passera E18  

• Längs aktuell korsning finns bebyggelse i vägens närområde som kan utsättas för 

ljudnivåer överskridande gällande riktvärden. 

2.3. Åtgärdsvalsstudie (eller motsvarande) 

En åtgärdsvalstudie togs fram år 2014 ”Åtgärdsvalstudie för E18 genom Karlskoga” och den 

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. 

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. 
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Projektmål: 

• 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. 

• 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. Beskrivning av befintlig väg-/järnvägsanläggning 

Vägutformning 

Aktuell korsning är belägen i västra delen av Karlskoga längs med väg E18. Den aktuella 

Ekebykorsningen är i dagsläget en signalreglerad fyrvägskorsning med utformning enligt 

nedan. 

 

Figur 2. Körfältsindelning befintlig signalreglerad fyrvägskorsning 
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Trafikförhållanden 

E18 har där dubbla körfält och håller till större delen motorvägsstandard, men i ett antal 

punkter finns plankorsningar av ordinär gatustandard. 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. 

Trafiken vid Ekebykorset uppmätt år 2016 enligt tabell nedan.  

 

Tabellerna ovan visar att maxtimmen inträffar mellan 07:00-8:00 på förmiddagen och 

16:00-17:00 på eftermiddagen. Siffrorna har tagits fram för att beräkna vilken 

kapacitetsnivå som finns i nuvarande korsningsutformning och en korsningsutformning 

med en cirkulationsplats.  

Resultaten indikerar önskvärd servicenivå i samtliga körfält under både förmiddagens- och 

eftermiddagens maxtimme då inga belastningsgrader överstiger 0.8.  

Trafiken uppmättes på E18 under oktober 2016 väster om korsningen till 11 100 fordon per 

årsmedeldygn varav 18% är tung trafik och öster om korsningen till 14 400 fordon per 

årsmedeldygntrafik varav 15% är tung trafik. Årsmedeldygnstrafiken uppmättes på 

Skrantahöjdsvägen i anslutning till korsningen till 6 100 fordon varav 5% tung trafik och på 

Selma Lagerlöfs väg i anslutning till korsningen till 5 400 fordon varav 6% tung trafik. 

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

strax väster om korsningen. E18 har två genomgående körfält i tillfarterna samt på den 

västra sidan om korsningen ett vänstersvängkörfält och på den östra sidan ett vänster- samt 

ett högersvängskörfält. Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg är tvåfältsvägar; 

Skrantahöjdvägen har två körfält i tillfarten och Selma Lagerlöfs väg har tre körfält i 

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

Busshållplatserna vid Ekebykorset är i dagsläget inte i trafik och det finns endast kvar en yta 

för busshållplatserna. E18 trafikeras av busslinje 500 med ca 2 turer per timme under 

högtrafik och 1 under lågtrafik. Skrantahöjdsvägen – Selma Lagerlöfs väg trafikeras av 

busslinjerna 2 och 3 med sammanlagt 6 turer per timme och 3 under lågtrafik. 

Det finns ett tydligt behov av att minst behålla dagens res- och transporttider på E18 och 

öka trafiksäkerheten utan att försämra miljön eller öka barriäreffekter för de boende 

samtidigt som störningar, främst i form av buller, behöver minska. 
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Teknisk standard 

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.  

Trafiksäkrade passager finns inte i anslutning till Ekebykorset. Två signalreglerade 

övergångsställen över E18 finns väster och öster om korsningen.  

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

ökad trafiksäkerhet. Under perioden 2004-2015 har det inträffat 24 olyckor med 

personskada. Under sommaren 2016 har det även inträffat en dödsolycka i korsningen. 

Funktion 

Logistik har blivit en allt viktigare näringsgren på grund av Karlskogas geografiska läge 

längs E18 och mitt på axeln mellan Oslo och Stockholm. E18 är mycketviktig för Karlskoga 

ur tillväxthänseende, för transporter i allmänhet likväl som för in- och utpendling. 

I ”Nationell plan för transportsystemet 2014- 2025” ingår E18 i stråk 5, (Oslo)–Karlskoga–

Örebro–Västerås–(Stockholm). Långväga arbetspendling Värmland–Stockholm 

förekommer och även annat resande mellanOslo–Stockholm. I ”Förslag till nationell plan 

för transportsystemet 2014- 2025,remissversion 2013-06-14” redovisas ett antal brister. 

Följande anges ”Brister iframkomlighet, säkerhet, barriäreffekt mm E18 genom Karlskoga”. 

Dessa brister bedömsvara kvarstående även efter år 2025. 

I ”Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län, 2014-2025” anges ett antal 

transportstråk i Örebro län. Stråk nr 13 omfattar Örebro–Karlstad (-Oslo). 

Följandebeskrivning av stråk 13 är hämtat ur Länstransportplanen: 

Funktion: Stråket är en del av det större stråket mellan Stockholm och Oslo, och är 

centraltför 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. 

I åtgärdsvalstudien beskrivs att Karlskoga arbetar systematiskt för att öka sin attraktivitet 

som bostadsort. Möjligheter tillboendelägen 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. 

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. Vägar som ingår i TEN-T är av 

särskild internationell betydelse. Väg E18 är även utpekad som betydelsefull för dagens 

godstransporter. E18 är betydelsefullför godstransporter längs axeln St Peterburg – 

Stockholm – Oslo. 

Kommunen har i sin översiktsplan angett följande ställningstagande: 

Riksintresset ska beaktas vid planläggning och annan kommunal hantering. 
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Målpunkterna som finns inom och i angränsning till aktuellt projekt är företaget Bofors som 

ligger öster om projektet samt bensinstationen som ligger i anslutning till projektet. Sydväst 

om Ekebykorset ligger en företagsby som är en målpunkt och inom samma område vid 

Skogsrundan finns ett mindre torg med handel. Nordväst om Ekebykorsningen finns 

näringslivsverksamhet vid Ekebycentrum. För de oskyddade trafikanterna är skolan nordöst 

om projektet en viktig målpunkt. Nordväst om aktuellt projekt finns nöjesanläggningen 

Boda Borg.  

Trafiksäkerhet 

Den aktuella utredningssträckan 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 

Plankorsningen vid Ekebykorset är en av de mest olycksdrabbade på genomfarten varför 

åtgärdsbehov finns för ökad trafiksäkerhet. Under perioden 2003–2017 har det inträffat 27 

olyckor med personskada. Under sommaren 2016 har det även inträffat en dödsolycka i 

korsningen. 

I dagsläget finns det ingen planskild korsning för gång- och cykeltrafiken. Oskyddade 

trafikanter måste passera E18 via signalreglerande övergångsställen som finns både väster 

och öster om korsningen.  

För att få en övergripande bild av vilka trafikolyckor som har skett längs vägsträckan har 

statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, inhämtats. I STRADA samlas 

uppgifter om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Statistiken bygger på 

rapporter från polis och sjukvården. Utdraget från STRADA registret har gjorts för en 

femårsperiod (2010-11-01 till 2017-04-18). Totalt rapporterades 27 olyckor under denna 

period. Av dessa var 1 dödsolycka, 3 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.  

Byggnadstekniska förutsättningar 

Inom området har tidigare geoteknisk undersökning utförts 1953. Resultatet av denna 

undersökning måste dock verifieras med nya undersökningar.  

Jorden inom området domineras av lera med en bedömd mäktighet utifrån tidigare 

undersökningar på 6 – 9 m. Lerdjpen visar en tendens att öka mot väster. Leran vilar på 

sand och/eller morän. Enligt SGUs jorddjupskarta bedöms djupet till berg vara minst 10 m 

inom området. 

Leran utgörs överst av en ca 2 – 3 m mäktig torrskorpa. Därunder följer lösare lera. 

Skjuvhållfastheten hos den lösare leran har bedömts till 25 kPa. Lerans sättningsegenskaper 

har också bedömts, varvid sättningarna uppskattats till ca 2 % av uppfyllnadshöjden vid 

fyllning till maximalt 2,5 m höjd.   
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Sannolikt har viss uppfyllnad skett inom området sedan den geotekniska undersökningen 

1953. Det är dock ännu ej fastställt med hur mycket och vilka massor som använts för 

uppfyllnad.  

Uppfyllnad av cirkulationsplats bedöms kunna ske utan några förstärkningsåtgärder, utöver 

att hänsyn skall tas till att jorden kan vara mycket tjälfarlig. 

GC-porten kan sannolikt utföras flytande på en bädd av packad fyllning i förekommande 

lera, förutsatt att inga större laster tillförs jorden utan att GC-porten snarare innebär en 

avlastning då jord schaktas bort. Lerans egenskaper och mäktighet behöver dock 

undersökas närmare för att bedöma att risk för bottenupptryckning och uppluckring av 

schaktbotten ej skall uppkomma. En möjlig åtgärd skulle kunna vara att installera kc-pelare 

för att ge en styvare yta och dessutom underlätta schaktningsarbetet då slänter i lera blir 

stabilare och behovet av spont vid schakt därmed skulle kunna minskas.  

 

 

Figur 3 Jordartskarta över aktuellt område. 

 

Hydrologi 

Inga grundvattenmätningar är ännu utförda inom området. Ca 1 km nordost om området 

finns dock ett område med isälvssediment vid Rävåsen, där grundvattnet strömmar mot 

söder och Möckeln. Sannolikt är därför grundvattnets strömningsriktning inom området 

huvudsakligen mot Möckeln i öster och sydost.  

Med tanke på förekomst av 2 – 3 m torrskorpelera inom området utifrån den tidigare 

geotekniska undersökningen, bedöms grundvattnet kunna ligga på ett motsvarande djup 

under markytan.  
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Vid förekomst av fyllning över leran finns förutsättningar för uppkomsten av två separata 

magasin; ett ytvattenmagasin i fyllningen över leran och ett grundvattenmagasin i sanden 

och moränen under leran. Då grundvattennivån sannolikt ligger under nivån för underkant 

lera, torde vattennivån i ytvattenmagasinet ligga på en högre nivå. Ytvattenmagasinet 

bedöms också variera mer i nivå beroende på nederbördsförhållanden än vad 

grundvattenmagasinet gör. 

2.6. Angränsande planering 

I åtgärdsvalstudien presenterades föreslagna ”Åtgärdspaket E18 genom Karlskoga” 

innehåller utpekade åtgärder fram till år 2020, för åren 2020-2030 samt bortom år 2030 

och åtgärderna ska ge förbättrad framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för 

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

anslutning till vägen.  Åtgärderna som föreslås är i östra delen av Karlskoga och angränsar 

inte till aktuellt projekt. 

 
Karlskoga kommun har meddelat att det inte finns några kommunala projekt i angränsning 
till aktuellt projekt.  

3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 

Det studerade området ligger i direkt anslutning till väg E18 genom Karlskoga. De åtgärder 

som föreslås bedöms inte ge effekter utanför det fysiska påverkade området.  

 

Figur 4.  Översiktsplan över aktuellt område. 
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3.2. Effektavgränsning 

De åtgärder som föreslås ska ses som en mindre ombyggnad, vilket bl.a. medför att 

bullerskyddsåtgärder ska vidtas för att säkra bullernivåer under 55 dBA vid fasad för 

bostadshus, enligt gällande riktvärden. 

Beskrivning och förutsättningar i området inriktas på sådant som kan komma att påverkas 

av projektet och som har betydelse för den fortsatta planläggningen. 
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4.  Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och 
intressen  

I  kap 4 och 5 beskrivs effekter och deras tänkbara betydelse som råder avseende natur- och 

kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt naturresurser. Här beskrivs också hur 

skyddsvärda kvaliteter som finns inom utredningsområdet som kan komma att påverkas. 

4.1 Landskapets karaktär och gestaltningsfrågor  

Landskapet utgörs av tät bebyggelse som genomskärs av E18 i väst-östlig riktning. 

Korsningen E18 – Selma Lagerlöfs /Skrantahöjdsvägen är belägen ca 1,2 km från den västra 

infarten och 350 m från den stora cirkulationsplatsen i öster. Bebyggelsen söder om E18 och 

västerut består av en bensinstation och mindre verkstäder och industrier. Närmast 

korsningen är bensinstationen verksam och byggnaden närmast har varit en verkstad. 

Söder och österut består bebyggelsen av en nedlagd bensinstation (fd Hydro) närmast 

korsningen och därefter villor mot den stora cirkulationsplatsen. På den nordvästra sidan 

står flera flerfamiljshus högre än 3 våningar och på den nordöstra sidan finns en 

bostadsrättsförening närmast korsningen och längre österut en gymnasieskola. Längs E18 

på båda sidor finns träd, buskar och gräsytor. På den sydöstra sidan finns även en bullervall.  

De korsande lokalgatorna har gång- och cykelbanor på båda sidorna som i dagsläget inte är 

planskilda. Den nordöstra sidan är också kantad av en allé längs Selma Lagerlöfs väg. 

4.2 Naturmiljö  

Utredningsområdets naturmiljö präglas i huvudsak av öppna gräsytor mot vägbanan och 

kantade med buskage och träd. Det har funnits en allé längs med E18 på den nordöstra 

sidan men den är nedtagen närmast korsningen (figur 5). 

 
Bild  
Figur 5.  Nedtagen allé längs med E18. 
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 I nord – sydlig riktning längs Selma Lagerlöfs väg på östra sidan finns en allé som består av 

omväxlande björkar och andra lövträd, troligen rönnar. Det är det enda naturobjektet som 

är skyddsvärt. Alléns sydligaste träd (figur 6) kommer att påverkas av den planerade 

planskilda korsningen för oskyddade trafikanter. Även bostadsrättsföreningens plantering 

av träd och buskar i hörnet av E18 – Selma Lagerlöfs väg kommer att påverkas av 

planskildheten och därmed ett viktigt vinterskydd för fåglar som sidensvans, björktrast och 

koltrast. 

 
Bild 

Figur 6.  Allé längs Selma Lagerlöfs östra sida. 

 

4.3 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. 

 

4.4 Naturresurser  

Inga större vattentäkter har framkommit inom eller angränsande till utredningsområdet. 

Närmaste grundvattenförekomst ligger 1,3 km västerut och tillhör Lokaåsen.  

Grundvattennivån kring plankorsningen är okänd.  

4.5 Lokal miljöbelastning  
 

4.5.1 Luftföroreningar  

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 
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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) 2004 visade att halterna låg under MKN. 

Inom utredningsområdet finns inga dokumenterade problem med luftföroreningar. Det 

finns inget pågående mätprogram för luftkvalité. 

4.5.2 Förorenad mark  

Det finns tre objekt bedömda av länsstyrelsen som potentiellt förorenade. De är inte 

undersökta eller klassade förutom före detta Hydro bensinstationen som är både undersökt 

och sanerad i samband med att Norsk Hydro lade ner verksamheten. Resultatet av 

undersökningen i samband med saneringen visade låga halter av föroreningar och inga 

ytterligare undersökningar eller åtgärder är nödvändiga vilket har konstaterats i rapporten 

för markmiljöinventeringen. 

Det förekommer i övrigt inga registrerade objekt i länsstyrelsens databas för efterbehandling 

av förorenade områden.  

4.5.3 Buller och vibrationer  

Buller eller oönskat ljud kan störa sömn, koncentration och välbefinnandet och kan leda till 

högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns riktvärden för buller som riksdagen 

har beslutat om och som gäller vid nybyggnation av bostäder och ny infrastruktur samt vid 

väsentlig ombyggnad av befintlig infrastruktur. Med väsentlig ombyggnad menas här 

omläggning av väg, breddning eller ytterligare körfält.  

Det finns ett antal fastigheter utmed vägsträckan bestående av både fastigheter inhysande 

bostäder och boende. Utbredningen av påverkansområdet med avseende på buller gestaltats 

i figur 7.  

 

Figur 7.  Område som omfattas av bullerutredning. 
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4.5.4 Rekreation, friluftsliv och barriäreffekter  

Inget viltstängsel eller staket finns inom utredningsområdet idag. Trafiken på vägen kan 

dock upplevas som en barriär av både människor och djur. Människor går och cyklar mellan 

bostadsområden och affärer på den södra sidan och gymnasieskola, Komvux och 

cykelbana/gångbanans förlängning mot Karlskoga centrum. Nordväst om Ekeby finns 

fotbollsplaner och närhet till skogs- och landsbygd. 

Möjlighet att passera finns vid de signalreglerade övergångställen vid korsningen. 

Korsningen är inte planskild för gående och cyklister vilket ökar risken för olyckor och 

påkörningar.  

 

4.5.5 Miljökvalitetsnormer  

I december år 2000 antog alla EU:s medlemsländer ramdirektivet för vatten eller 

vattendirektivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG) som är en ram för 

gemensamma åtgärder inom vattenpolitiken i EU. I Sverige har direktivets miljömål införts i 

lagstiftningen som miljökvalitetsnormer.  

Vattenmyndigheten för Västra Götalands vattendistrikt har fastställt miljökvalitetsnormer 

för Kilstabäcken. Den ekologiska och kemiska statusen har klassificerats till 

otillfredsställande och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns risk att god ekologisk 

status/potential eller god kemisk status inte uppnås 2021 och inte heller till 2027.  

Kilstabäcken ligger ca 1km västerut. Det är inte troligt att bäcken kommer att påverkas av 

ombyggnaden av korsningen. 

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, buller samt fisk- och musselvatten förkommer inte 

inom utredningsområdet. 
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5. Effekter och deras tänkbara betydelse 

5.1 Naturmiljö 

De sydligaste träden i allen längs Selma Lagerlöfs östra sida kommer att påverkas. Då träd i 

allé omfattas av generellt biotopskydd måste dispens från biotopskydd sökas och lämpliga 

kompensationsåtgärder måste vidtas. Allén ska inventeras med avseende på andra 

skyddsvärda arter och eventuell förekomst ska också uppmärksammas vid förslag till 

kompensationsåtgärder. Inventering ska också göras av de öppna gräsytorna och buskage 

och träd som kantar E18. Inventeringen ska göras i samrådshandlingen under senvår/tidig 

sommar 2017. Grundvattennivå och gradient ska undersökas för att kunna fastställa om 

byggande av gång/cykeltunnel kommer att påverkas av grundvattnet enbart lokalt och 

tillfälligt under byggtiden eller om det krävs en kontinuerlig avsänkning av 

grundvattennivån och även det undersöks i samrådshandlingen.  

5.2 Luftföroreningar  

I Karlskoga finns inget pågående mätprogram för luftkvalité. Utsläppen kommer att öka om 

trafikbelastningen ökar men ombyggnationen av plankorsning till cirkulationsplats kommer 

troligen inte i sig att försämra luftkvalitén. 

5.3 Förorenad mark  

Ett provtagningsprogram är framtaget för både markprover, mätning av grundvattennivå 

och kontroll av grund vattenkvalité. Ett av länsstyrelsens objekt för potentiellt förorenat 

område är en verkstadsindustri som använt halogenerade lösningsmedel. Grundvattnet ska 

analyseras dels för förekomst av föroreningar och för att kunna ta fram ett lämpligt sätt att 

ta hand om länshållningsvattnet. 

5.4 Buller och vibrationer  

Bullerutredning genomförs som underlag till förslag på skyddsåtgärder. Bulleranalys och 

bullerutredning utföres och tillämpas enligt kap 2.2 och 2.3 ska TDOK 2014:1021 

Utbredningen av påverkansområdet med avseende på buller gestaltats i figur 7. Vid 

bedömning av lämpliga bullerskyddsåtgärder och åtgärder för att minska vibrationerna ska 

hänsyn tas till vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt. 
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6. Fortsatt arbete 

6.1. Planläggning 

Det fortsatta arbetet med att ta fram en vägplan för E18 Ekebykorset bedöms vara färdigt till 
årsskiftet 2017/2018. Det nu framtagna Samrådsunderlaget kommer att användas för 
inledande samråd med myndigheter och de enskilda som särskilt berörs av projektet. 
Samrådsunderlag 
beslut om betydande miljöpåverkan. Efter detta beslut fortsätter Trafikverkets arbete 
med följande steg: 
 

• Samrådshandling för samråd med markägare m.fl. kring ett detaljerat förslag till 

vägåtgärder. Om Länsstyrelsen beslutar att vägplanen kan antas få betydande 

miljöpåverkan ska även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

• Granskningshandling med Trafikverkets färdiga förslag till vägplan. 

Efter granskningen kan vägplanen fastställas av Trafikverkets enhet för planprövning. 

Vägplaneprocessen planeras pågå fram till årsskiftet  2017/2018, enligt nedanstående 

preliminära tidplan.  

Byggstart för åtgärderna är under 2019, med en byggtid av cirka 18 månader.  

6.1 Översiktlig tidplan. 

 

Under hela processen med att ta fram vägplanen tar Trafikverket emot synpunkter på 

arbetet och de förslag som kommer att presenteras. Särskilt viktiga tillfällen är när 

samrådsunderlaget och samrådshandlingen presenteras. Vid granskningen finns det också 

möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.  

De samråd som genomförs kommer att dokumenteras i en separat samrådsredogörelse som 

följer planen fram till fastställelse. 
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6.2. Viktiga frågeställningar 

I detta skede bedömer Trafikverket att viktiga frågor i det fortsatta arbetet kommer att vara: 

· Brokonstruktioner, omfattning och detaljutformning. 

· Studera utformning av cirkulationsplatsen samt gång- och cykelvägar. 

· Studera utformning av busshållplatser. 

· Utformning av skyddsåtgärder bl a bullerskydd etc. 

I senare skede under framtagningen av vägplanen ska bullerskyddsåtgärder beräknas och 

utformas för bostäder närmast vägen.  

I kommande vägplaneskede bör kontakt tas med Länsstyrelsen angående potentiellt 

förorenade områdena. 
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