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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

E16 är en Europaväg som utgör en viktig tvärförbindelse mellan Norge och Sverige. I Sverige utgör E16  

en viktig del i det nationella vägnätet. E16 är den huvudsakliga infartsvägen till Falun österifrån och 

fyller därmed en viktig funktion som lokalt pendlingsstråk. En stor del av fjälltrafiken från 

Stockholmsområdet åker även denna väg. Vägen används också för godstransporter mellan norra och 

södra Sverige samt från väg E4 via Gävle och även för inkommande och avgående gods från Gävle 

hamn. Vägen är på denna sträcka klassad som prioriterad väg för kollektivtrafik och rekommenderad 

väg för transporter med farligt gods.  

Aktuellt samrådsunderlag är en förlängning på vägplanssträckan Lönnemossa-Västra Hosjö. Under 

arbetet med vägplanen har det framkommit att trafiksäkerheten även behöver förbättras längs 

sträckan Lönnemossa by– Lönnemossa, samt att hastigheten även bör höjas från 80 km/h till 100 

km/h längs sträckan.  Med anledning av detta har planområdet utökats österut fram till Lönnemossa 

by.   

1.2. Planläggningsprocessen 

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

slutligen leder fram till en vägplan, se figur 1. 

I början av planläggningen tas ett samrådsunderlag fram. För sträckan trafikplats Lönnemossa till 

anslutning österut Lönnemossa by saknas samrådsunderlag och Länsstyrelsens beslut om det 

planerade projektet kan anses ha betydande miljöpåverkan eller inte. Detta samrådsunderlag ska ses 

som en komplettering till tidigare genomförda samråd i skede samrådsunderlag.  

Samrådsunderlaget beskriver hur projektet kan påverka miljön och ligger till grund för länsstyrelsens 

beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen prövar om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda få möjlighet att yttra sig.  

Efter att länsstyrelsen tagit beslut om betydande miljöpåverkan kommer en samrådshandling för hela 

vägplanen Lönnemossa by – Klingvägen att tas fram och samrådas.  

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter information med 

och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet 

som berörs. Synpunkterna som kommer in under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 1. Planläggningsprocessen.  
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1.3. Transportpolitiska mål, ändamål och projektmål 

1.3.1. Nationella transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att ”säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Det 

övergripande målet stöds av två huvudmål; funktionsmålet och hänsynsmålet.  

Funktionsmålet 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 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. Samtidigt ska 

transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov.  

Hänsynsmålet 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  

1.3.2. Projektmål 

Tidigt i projektet formulerades viktiga mål för sträckan Lönnemossa-Västra Hosjö. Gällande aktuell 

sträcka Lönnemossa by-Lönnemossa gäller projektmålet att trafiksäkerheten på sträckan ska 

förbättras. Målet är även att höja hastigheten från 80 km/h till 100 km/h.  

Projektmålen uttrycks som kvaliteter eller funktioner som ska eftersträvas för utformning av vägen. De 

ska ge en vägledning och en möjlighet att styra projektet under fortsatt planering, projektering och i 

byggskedet.   

1.4. Planerade åtgärder 

Syftet med planerade åtgärder är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Trafikverket 

utreder möjligheten att genomföra detta genom en förlängning av mitträcke och viltstängsel längs 

berörd sträcka av E16. En trafikutredning ska undersöka om korsningen vid Lönnemossa by bör 

stängas och om trafiksäkerheten kan bibehållas/förbättras trots en hastighetshöjning.  

2. Avgränsningar 

2.1. Utrednings- och influensområde 

Hela vägplanen omfattar ett område som sträcker sig från Lönnemossa by till Klingvägen. Den del av 

planen som är aktuell för bedömning om betydande miljöpåverkan sträcker sig från Lönnemossa by 

till trafikplats Lönnemossa. Eftersom Trafikverket redan har fått beslut om att sträckan Lönnemossa-

Klingvägen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan omfattar utredningsområdet för 

vägplanen området kring den tillkommande sträckan från Lönnemossa by till trafikplats Lönnemossa, 

se figur 2. 

Utredningsområdet är i första hand avgränsat utifrån planerade åtgärder i vägplanen längs E16.  
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I beaktande av de åtgärder som kan bli aktuella är influensområdet begränsat. De miljöeffekter som 

ska utredas i kommande skede berör påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, markmiljö, buller och 

landskap samt rekreation och friluftsliv. Den pågående bullerutredningen kommer att kompletteras 

med närliggande fastigheter inom tillkommande vägplaneområde. Influens- och utredningsområde 

varierar beroende på den miljöaspekt som ska utredas och är därför svårt att illustrera på karta. 

Utredningsområden ska vara väl tilltagna så att samtliga påverkansaspekter redovisas på ett tydligt 

sätt även i ett kumulativt perspektiv.  Utredda influens- och påverkansområde kommer att redovisas 

för respektive miljöaspekt som kommer att behandlas i kommande samrådshandling.  

2.2. Tid 

Projektets senaste kostnadskalkyl visar på högre kostnader än tidigare, projektet måste därmed byta 

finansiering och ska nu in i den nationella planen. 

Byggstart för projektet i nationell plan beslutar ytterst regering om, besked om nästa nationella plan 

för åren 2022–2033 kommer 2022. 

 

 

Figur 2. Tillkommande utredningsområde Lönnemossa-Lönnemossa by. 
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3. Förutsättningarna i utrednings- och influensområdet 

3.1. Falu kommun 

I Falu kommun bor det cirka 59 000 invånare (2018). Kommunen har de senaste åren haft en positiv 

befolkningsökning och enligt översiktsplanen förväntas ökningen bestå av födelse- och 

flyttningsöverskott. Utredningsområdet består till största del av sammanhängande tätort som ingår i 

Falu tätort. Bebyggelsen består främst av enfamiljshus men delvis även av flerfamiljshus. Vid det 

tillkommande utredningsområdet öster om Lönnemossa trafikplats breder ett småskaligt och 

ålderdomligt jordbrukslandskap ut sig.  Vid Lönnemossa by finns en mer samlad bebyggelse bestående 

av enfamiljshus och gårdsbebyggelse. Pågående markanvändning utgörs av trafikering då planområdet 

utgörs av vägområde. Vid Lönnemossa by förekommer även jordbruksmarker som är i bruk.  

3.2. Kommunala planer 

3.2.1. Översiktsplan  

Falu kommuns översiktsplan är gemensam med Borlänge kommun. Översiktsplanen antogs år 2014. I 

översiktsplanen framställs Falun och Borlänge som de största och mest aktiva kommunerna i Dalarna. 

De ligger nära varandra och bildar en gemensam arbetsmarknads- och bostadsregion. 

I översiktsplanen anges att E16 förväntas bli den nödvändiga förstärkningen av infrastrukturen i norra 

Mellansverige och inre Skandinavien. Den knyter samman flera viktiga transportnoder och möjliggör 

en regional samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt i hela området.  

3.2.2. Detaljplaner 

Det finns inga detaljplaner längs sträckan Lönnemossa by och trafikplats Lönnemossa.  

3.3. Trafik och vägnät 

Väg E16 är en Europaväg som sträcker sig från Gävle i öster till Bergen, Norge, via Oslo. Trafikverket 

är väghållare på den svenska delen. E16 är en viktig del i det nationella vägnätet och är betydelsefull i 

ett internationellt perspektiv som tvärförbindelse mellan Norge och Sverige.  

Aktuell sträcka Lönnemossa by-Lönnemossa har idag hastighetsbegränsningen 80 km/h. Lönnemossa 

by har två anslutningar till E16, med cirka 480 meters avstånd. E16 är mittseparerad vid båda 

anslutningarna. Förbi den östra anslutningen är hastighetsbegränsningen 100 km/h och vägen omges 

av viltstängsel, se figur 3 för hastighetsbegränsningar. Korsningen är en fyrvägskorsning utformad 

som en C-korsning vilket innebär att det finns separata vänstersvängkörfält. Den västra anslutningen 

som berörs av denna vägplan saknar vänstersvängkörfält och det är förbjudet att svänga vänster från 

E16 i östlig riktning. Korsningen är istället försedd med en vänstersvängsögla vilket innebär att man 

först svänger av till höger för att sedan korsa vägen vinkelrätt. De som ska köra ut från Lönnemossa 

har stopplikt mot trafiken på E16 samt vänstersvängsförbud. Förbi korsningen består E16 av ett körfält 

i västlig riktning och två körfält i östlig riktning.  
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Figur 3. Hastighetsbegränsningar i området. 

3.3.1. Kollektivtrafik  

Inga befintliga busshållplatser kommer att påverkas och inga nya busshållplatser kommer att anläggas 

längs sträckan. Ombyggnad av vägen kommer inte påverka kollektivtrafiken negativt jämfört med hur 

det är idag. 

3.3.2. Riksintressen 

E16 utgör riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer 

innebär enligt 3 kap. 8 § miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

3.4. Miljö och hälsa 

3.4.1. Landskap 

Vägsträckan som utredningsområdet utgörs av, Lönnemossa by-Lönnemossa, är den första kontakten 

med Falun som resenärer på E16 får. Färdas man österifrån kan man strax innan trafikplats 

Lönnemossa se infartsvägen till Lönnemossa by till höger. Här är det blandskog på båda sidor om 

vägen, varvat med något enstaka öppet fält. Vid trafikplats Lönnemossa öppnar landskapet upp sig.  

Hela E16 fungerar både som en barriär, men även som ett stråk i landskapet. Barriär för närboende 

som vill ta sig tvärsöver E16, men ett stråk för de som färdas genom på E16 mot Gävle eller Falun. Det 

finns inte några planskilda passager under E16 i det aktuella området. 
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3.4.2. Naturmiljö, rekreation och friluftsliv 

Naturmiljön inom utredningsområdet längs E16 utgörs av blandskog bestående av främst asp, björk, 

gran, tall och olika videarter. Vid korsningen Lönnemossa by finns öppna jordbruksmarker och längs 

med vägen in till Lönnemossa by finns en yngre björkallé. I Lönnemossa by finns också fyra 

registrerade skyddsvärda träd, två lindar och två lönnar. Strax norr om utredningsområdet, vid 

Lönnemossa by, finns även ett mindre område som identifierats värdefullt odlingslandskap med 

betesmarker med höga naturvärden. Identifierade naturvärden redovisas i figur 4.  

Övriga naturmiljöer utgörs av ruderatmarker kring Lönnemossa trafikplats och vägslänter. Värdefulla 

naturmiljöer saknas inom utredningsområdet.  

Från Hosjö kapell till Stabergs bergsmansgård sträcker sig en 5,4 kilometer lång vandringsled, se figur 

5. I området finns ytterligare mindre leder varav minst en korsar E16 öster om vandringsleden mot 

Staberg. Vandringsleder knyter också an till andra leder norr- och österut. Vägen mellan Lönnemossa 

by och Hosjö kapell används frekvent också som ridväg och för cykling.  

 

Figur 4. Registrerade naturvärden inom eller i närheten av tillkommande utredningsområde. 
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Figur 5. Vandringsled mellan Hosjö kapell och Staberg bergsmansgård. Källa: Falu kommun. 

3.4.3. Kulturmiljö  

I samband med framtagande av samrådshandling för vägplan Lönnemossa- Västra Hosjö har en 

fördjupad kulturarvsanalys genomförts. Analysen kommer att kompletteras med tillkommande 

vägområde från Lönnemossa by till och med Lönnemossa trafikplats. En övergripande karaktärisering 

av området har utförts och kommer kompletteras med syfte att fånga upp områdets kulturhistoriska 

särdrag från förhistorisk tid fram till nutid. Då utredningsområdet ligger inom ett område som 

påverkats starkt av gruv- och hyttverksamhet har fokus lagts vid den historiska landskapsutvecklingen 

från medeltid till nutid. Känsliga kulturmiljöer och objekt kommer att pekas ut tillsammans med 

förslag om eventuella skyddsåtgärder.   

Utredningsområdet berör Världsarvet Falun. I Falu kommuns Fördjupad översiktsplan för 

Kulturhistoriska områden finns ett område, Östra Hosjö, som ligger inom utredningsområdet, se figur 

6. Områdets värden är knutna till bergsmanslandskapet, odlingslandskapet och Lönnemossa samt 

Hosjö kapell och har bedömts ha högsta värde av Falu kommun. Bergsmanslandskapet knyter västerut 

an till industrilandskapet Falun.  

I Lönnemossa består kulturlandskapet av bergsmansgårdar och hyttlämningar efter kopparhantering 

samt ett ålderdomligt odlingslandskap. I landskapet finns spår från stenåldern och framåt framför allt 

från medeltiden och framåt. 
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Hyttområdet vid Lönnemossa trafikplats har medeltida belägg och finns omnämnd i skrift så tidigt 

som år 1411 och är därmed en av Faluns äldsta kopparhyttor. Hyttlämningen är registrerad som 

fornlämning lämningsnummer L199:4003, se figur 6. Området har varit föremål för arkeologiska 

utgrävningar vid tre tillfällen. Det har bedömts finnas potential till ytterligare fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar i området kring Lönnemossa trafikplats.  

Inom utredningsområdet förekommer ett antal så kallade bevakningsobjekt och en registrerad 

fornlämning, se figur 6. Bevakningsobjekt är lämningar där det inte kunnat fastställas om det är fråga 

om en fornlämning eller inte, eller där fornlämningens läge är osäkert. Objekt med denna bedömning 

måste kontrolleras ytterligare innan eventuella ingrepp.  

 

Figur 6. Översiktskarta med kulturmiljöhistoriska värden inom samt i anslutning till utredningsområdet. 

3.4.4. Vatten  

Trafikplats Lönnemossa och östra delen av utredningsområdet ligger inom delavrinningsområdet  

” inloppet i Karlslundstjärnen”.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en översvämningskartering för 

Dalälven, som rinner genom Hosjön och Runn.  
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Ett mindre vattendrag som rinner i sydvästlig riktning korsar E16 väster om trafikplats Lönnemossa. 

Vattendraget omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen bedöms som 

måttlig med anledning av biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Vattendraget har 

naturligt ursprung men är längs med långa sträckor rätat vilket påverkar den hydromorfologiska 

statusen negativt. Den kemiska statusen bedöms ej uppnå god status då vattendraget, likt samtliga 

klassade vatten i Sverige, inte klarar gränsvärdena för kvicksilver och bromerade difenyleter.  

3.4.5. Markmiljö 

Vid Lönnemossa har en fornlämning, ett hyttområde, med spridd slaggförekomst identifierats och 

riskklassat till riskklass 3, måttlig risk. Cirka 100 meter sydöst om utredningsområdet vid trafikplats 

Lönnemossa finns ett riskklassat gruvhål med upplag för sulfidmalm och cirka 150 meter norr om 

utredningsområdet ligger en icke riskklassad fastighet med tank och fatrengöring (Länsstyrelsen i 

Dalarnas Planeringsunderlag), se figur 7.   

 

Figur 7. Identifierade och riskklassade potentiellt förorenade områden i utredningsområdet.  

 

3.4.6. Buller 

En bullerutredning har genomförts för tidigare aktuellt planområde sträckan Lönnemossa-Västra 

Hosjö. Bullerutredningen kommer att kompletteras med tillkommande sträcka mellan Lönnemossa by 

och trafikplats Lönnemossa. Resultatet kommer att redovisas i kommande samrådshandling.  
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4. Projektets lokalisering, utformning, omfattning och 
utmärkande egenskaper 

4.1. Lokalisering, utformning och omfattning 

Det aktuella projektet är lokaliserat i ett begränsat område som utgör befintligt vägområde för E16. 

Projektet innebär ingen ombyggnad av vägen men eventuell förlängning av mitträcke. Det är även 

aktuellt med en eventuell stängning av den västra anslutningen till Lönnemossa från E16. Projektet 

innebär en ökning från 80 km/h på E16 till 100 km/h.  

Alternativ till trafiklösning för Lönnemossa by ska vidare utredas i en trafikutredning. Alternativa 

utformningar är främst aktuellt vid utformning av viltstängsel och mitträcke.  

Vid en stängning av utfarten vid Lönnemossa by skulle en trafikomfördelning bli aktuell. De som i 

dagsläget använder den västra anslutningen till Lönnemossa kommer att förflyttas till den östra 

anslutningen eller till Kyrkvägen och trafikplats Östra Hosjö. Det saknas trafikuppgifter på vägarna i 

Lönnemossa då dessa är enskilda. Antalet fastigheter och vägarnas standard tyder dock på ringa 

trafikflöden.  

4.2. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

De åtgärder som utreds i samband med trafiklösning Lönnemossa by är begränsade och bedöms inte 

medföra några omfattande ingrepp i omkringliggande miljö. Längs mötesseparerade vägsträckor med 

en hastighet på 100 km/h ska det finnas viltstängsel.  Barriäreffekten som utgörs på E16 redan i dag 

bedöms bli kraftigare i och med det förslagna viltstängslet mellan Lönnemossa by och trafikplats 

Lönnemossa. Terrängen i området är relativt flackt vilket innebär att det finns begränsningar med att 

uppföra särskilda planskilda passager för vilt. Trafikverket har i en analys bedömt att den mest 

lämpliga placeringen för planskild passage är öster om vägplaneområdet. Planen kommer därför inte 

innefatta någon planskild passage.  

Ur landskapsbildssynpunkt bedöms inte planens förslag ge någon negativ påverkan. 

Beroende på förslag på trafiklösning vid Lönnemossa by kan närboende komma att påverkas av ökad 

mängd trafik från östra infarten till Lönnemossa by. En vandringsled kan komma att behövas dras om 

eftersom korsningen av E16 omöjliggörs av förlängningen av mitträcket. Inga potentiellt förorenade 

områden eller områden med naturvärden bedöms påverkas av utökning av vägplan eller ingrepp i 

samband med byggskede.  

Planen bedöms inte få några konsekvenser för kulturmiljö.  

Planen bedöms inte medföra att uppfyllandet av några miljökvalitetsmål eller miljökvalitetsnormer 

försvåras. De allmänna hänsynsreglerna ska uppfyllas och vara vägledande i hanteringen av vägplaner.  

En hastighetsökning till 100 km/h kan medföra ökade bullernivåer för närboende. Påverkan från 

buller kommer att utredas vidare och redovisas i kommande samrådshandling.  

Sammantaget bedöms miljöpåverkan bli liten i tid och arealmässigt samt inte vara av den omfattning 

att den kan anses vara av betydande miljöpåverkan. Inte heller i ett kumulativt perspektiv bedöms 

påverkan bli av den omfattning att det är fråga om betydande miljöpåverkan. Resterande del av 

planområde har tidigare bedöms vara av icke betydande miljöpåverkan.  

Projektet bedöms ha en positiv effekt på riksintresset för kommunikation (E16).  
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5. Åtgärder 

Viltuthopp i anslutning till stängselöppningar ska utformas så att barriäreffekten minskas. Vid 

Lönnemossa trafikplats ska viltstängslen placeras så att viltet leds och kan passera på ett sådant sätt 

att det inte riskerar att stängas in och därmed öka risken för viltolyckor.  

Vid genomförandeskede kan ingrepp i vägområde bli aktuellt. Hantering av massor ska ske i enlighet 

med masshanteringsplan som kommer att fastställas innan byggskedet.  

Bullerutredningen kan påvisa behov av bullerskyddsåtgärder. Bullerskyddsåtgärder genomförs i första 

hand oftast vid bostadshus. Exempel på bulleråtgärder som kan komma att bli aktuella är 

bullerskyddsplank, bullerdämpande åtgärder vid fasad och bullerdämpande åtgärder vid uteplatser.  

Utredning om behov av olika former av åtgärder och skyddsåtgärder pågår och kommer att redovisas 

mer ingående i kommande samrådshandling. Även andra skyddsåtgärder kan komma att bli aktuella 

vid genomförande av vägplan dock av mindre karaktär eftersom miljöpåverkan bedöms bli mycket 

begränsad.  

6. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Trafikverket gör bedömningen att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Motivet är att ingen ny mark kommer tas i anspråk för vägen samt att inga omfattande, långtgående 

eller kumulativa miljöeffekter bedöms uppkomma.  

7. Fortsatt arbete 

7.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den fortsatta planeringen av projektet kommer 

drivas vidare av Trafikverket. 

Vid ej betydande miljöpåverkan beskrivs projektets påverkan på miljön i en miljöbeskrivning som 

integreras i vägplanens planbeskrivning.  

Samråd som genomförs i samband med detta samrådsunderlags upprättande  kommer att 

sammanfattas i  den redan påbörjade samrådsredogörelsen för Lönnemossa – Västra Hosjö.  

Efter länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan kommer en samrådshandling att tas fram. 

Syftet med samrådshandlingen är att fastighetsägare och andra berörda såväl som myndigheter och 

organisationer kan bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet.  

Efter denna remiss arbetar Trafikverket vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter i 

en granskningshandling.  

Vägplanen ställs ut för granskning och fastställs sedan av Trafikverkets funktion för juridik och 

planprövning. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft och 

byggandet kan påbörjas. 
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7.2. Viktiga frågeställningar 

Trafikutredningen kommer att utreda olika alternativ för att höja trafiksäkerheten mellan Lönnemossa 

by och trafikplats Lönnemossa eftersom hastighetsbegränsningen planeras att höjas från 80 km/h till 

100 km/h. Huvudförslaget som kommer utredas är att stänga den västra anslutningen till Lönnemossa 

för att kunna sätta upp mitträcke och viltstängsel. Ett särskilt samråd med berörda kommer att hållas 

under utredningen. 

Vid fortsatt arbete med vägplanen kommer påverkan på rekreation, friluftsliv och buller att utredas 

vidare.  
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