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1. Sammanfattning 

Hofors ligger vid E16 (tidigare väg 80) ca 5 mil från Gävle och 4 mil från Falun. E16 är 

ett europavägstråk mellan Gävle och Oslo och är relativt hårt trafikerad. På den del av 

vägen som passerar genom tät bebyggelse i Hofors är den skyltade hastigheten 40 km/h. 

En del av den tunga trafiken har sina målpunkter i Hofors, framförallt Ovako i den östra 

delen av tätorten. E16 kan upplevas som problematisk för genomfartstrafik, då stråket 

E16 Gävle-Falun på övriga delar av vägen har en högre standard. Utformningen genom 

Hofors stödjer inte gällande hastighet och vägen har stora brister vad gäller 

gestaltningen. Vägen har betydelse för Hofors tätort som en viktig intern länk då den 

även används av lokalt alstrad trafik. Samtidigt finns problem med störningar i form av 

buller, barriäreffekter, tillgänglighets- och trafiksäkerhetsproblem. En upprustning av 

genomfarten, där Hofors kvalitéer tas tillvara skulle kunna medföra positiva effekter för 

både vägsystemet, Hofors tätort och Hofors kommun. 

Projektet sker i samarbete mellan kommuner, regionförbund, Trafikverket och är en del 

i det kommun- och regionövergripande EU-projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk. 

Projektets syfte är att göra stråket längs E16 mer attraktivt för både näringsliv och 

turism, bland annat genom en väl utbyggd infrastruktur för effektiva och hållbara 

transporter.  

Planförslaget omfattar att körfälten smalnas av med en möjlighet till mittremsa med 

gatsten och vägrummet kan förtydligas med hjälp av trädrader och belysningsstolpar. 

För att underlätta framkomligheten och samtidigt sänka hastigheten i de mest 

trafikerade korsningarna föreslås två cirkulationsplatser där Göklundsvägen respektive 

Centralgatan ansluter till E16. Befintliga busshållplatser längs E16 som berörs av 

vägplanen tas bort och ersätts av nya hållplatser. Hållplatserna utformas som en 

fickhållplats samt tillgänglighetsanpassas. Huvudstråket för gång och cykel förläggs till 

den norra sidan av E16 och ansluter till den västra sidan av Centralgatan. Gång- och 

cykelbanan separeras från körbanan med en så kallad utrustningszon, vilket ger en 

tryggare miljö för oskyddade trafikanter. 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade 2010-05-19 att projektet inte medför betydande 

miljöpåverkan, och därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Vägplanen 

omfattar istället en miljöbeskrivning som beskriver förutsebar påverkan på människors 

hälsa och miljön. Miljöbeskrivningen är inriktad på de miljökonsekvenser som 

vägplanen kan ge upphov till och som bedöms vara av störst betydelse. De miljöaspekter 

som har beaktats i det här projektet är, kulturmiljö, översvämningsrisk, risk för hälsa 

och säkerhet (farligt gods), buller, bländning, damning samt föroreningar i mark, vatten 

och luft 

Med implementering av föreslagna skyddsåtgärder samt vidtagande av 

rekommenderade försiktighetsmått medför planförslaget, jämfört med nollalternativet, 

en förbättring (om än ibland marginell) avseende framkomlighet för trafiken på E16 

(riksintresset), risker förknippade med transporter av farligt gods, buller från vägtrafik 

för boende längs E16 avseende dygnsekvivalenta ljudnivåer, luftkvaliteten samt 

påverkan på recipienter från dagvatten från planområdet.  
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Kulturmiljö, buller från vägtrafik för boende längs vägen avseende maximala ljudnivåer, 

bländning och damning bedöms varken få positiva eller negativa konsekvenser om 

planförslaget genomförs.  

I samband med byggskedet finns risk för negativ påverkan avseende några aspekter. 

Fortsatta undersökningar samt uppföljning under byggskedet krävs för att se till att 

minimera risker som kan uppkomma avseende byggdamm och buller och risk för 

spridning av eventuella föroreningar.  

Föreslagna åtgärder är i linje med det transportpolitiska funktionsmålet och 

hänsynsmålet. För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bedöms förutsättningarna för 

att nå målet bli större med planförslaget. För målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk 

luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv bedöms 

möjligheten att nå målen inte påverkas varken positivt eller negativt. 

En utveckling enligt planförslaget jämfört med nollalternativet leder till att en något 

mindre mängd förorenat vägdagvatten når recipienterna vilket bedöms vara positivt för 

möjligheten för att miljökvalitetsnormerna för god ekologisk status och god kemisk 

ytvattenstatus kan följas. I dagsläget överskrids inte miljökvalitetsnormen för 

utomhusluft enligt och de åtgärder som planeras i och med vägplanens genomförande 

bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt.  
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Planläggningsprocessen 

2.1.1. Allmänt 

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

och som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen, se figur 1, utreds var och hur vägen eller järnvägen ska 

byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många 

undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som 

finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur 

projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram till väg- eller järnvägsplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan 

och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas 

fram. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter 

innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid 

innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

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. 

 

Figur 1. Planläggningsprocessen. Denna vägplanebeskrivning är en del av 

granskningshandlingen. 

 

2.1.2. Projektets planläggning  

En förstudie togs fram år 2010 av Trafikverket och Hofors kommun, se Förstudie väg 80 

genom Hofors, objektnummer 83859770. 

Trafikverket ställningstagande utifrån förstudien om fortsatt arbete är daterat den 29 

mars 2010. 

Här är vi nu 
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Länsstyrelsen Gävleborg beslutade den 5 maj 2010, med förstudien som grund, att 

projektet inte är av den art att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.  

Samrådshandlingarna som togs fram under 2014 omfattade ett större område där även 

Ovakos in- och utfart mot E16 och två busshållplatser i närheten av denna ingick. Ovako 

bestämde under våren 2015 att de inte längre ska använda den entrén varvid planens 

omfattning justerades till vad som beskrivs i denna handling. 

Parallellt med denna vägplan arbetar Hofors kommun med att ta fram en detaljplan för 

Genomfart Hofors vilken omfattar vägområdet. I genomförandet av detaljplanen löses 

frågan om ianspråktagande av mark vilken behövs för de planerade åtgärder som 

framgår av vägplanen.  

2.2. Bakgrund 

E16 är hårt trafikerad och knyter samman Dalarna med Gästrikland. Vägen är en viktig 

transportled för många fordonstrafikanter som använder vägen för pendling och nyttjas 

även i stor utsträckning av tung trafik. Sträckan är en viktig länk viktigt för lokal trafik i 

tätorten.  

Vägen sträcker sig rakt genom Hofors tätort och den aktuella sträckan är cirka 900 

meter lång.  

Planförslaget omfattar genomfarten E16 genom Hofors samhälle. Området för 

genomfarten är en planerad lågfartszon som i väster begränsas av korsningen vid 

Göklundsvägen (Statoil) och i öster av cirkulationen vid Torsåkersvägen, se figur 2. 

 

Figur 2. Karta över den del av Hofors, markerat område avser omfattaning av planförslaget, 

Geodatasamverkan copyright Lantmäteriet 

 

2.3. Behov av förändringar 

E16 genom Hofors är problematisk för genomfartstrafik efetrsom E16 mellan Gävle och 

Falun på övriga sträckor har en högre standard. Befintlig väg genom Hofors har brister i 

utformningen vilket medför att genomsnitthastigheten är högre än skyltad hastighet och 

vägen har stora brister vad gäller gestaltningen.  Vägen utgör också en barriär för 

oskyddade trafikanter och anslutande/korsande  trafik. Trafiksäkerheten för oskyddade 

N 
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trafikanter är också låg. En upprustning av genomfarten, där Hofors kvalitéer tas till 

vara, medför positiva effekter för både vägsystemet, Hofors tätort och Hofors kommun. 

 

2.4. Mål 

2.4.1. Transportpolitiska mål 

I maj 2009 antog riksdagen regeringens förslag i proposition (2008/09:93) Mål för 

framtidens resor och transporter. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är 

att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 

övergripande målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade 

områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

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 handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett 

hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion 

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

också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen 

uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

2.4.2. Effektmål för projektet 

Utformningen av genomfarten i Hofors ska leda till en förbättring för service, 

information och anknytningar till centrum. Därefter har fyra effektmål pekats ut: 

 Förtydliga Hofors tätort och dess infarter 

 Öka tillgängligheten för näringsidkare 

 Skapa en inbjudande känsla för både ortsbor och förbiresande 

 Förbättra pendlingsmöjligheter till arbetsplatser, utbildning och 

samhällsservice 

2.4.3. Projektmål 

I Trafikverkets förstudie för väg 80 (nuvarande E16) genom Hofors ställdes fem 

specifika projektmål upp. Dessa säger att E16 genom Hofors ska: 

 upplevas som smidig, funktionell och tilltalande av passerande trafikanter och 

boende i Hofors 

 öka möjligheten till fortsatt utveckling av Hofors genom god koppling mellan 

E16 och Hofors centrum 



11 
 

 öka möjligheten till fortsatt utveckling av service riktad till trafikanter  

 möjliggöra och stödja fortsatt utveckling av arbetspendling 

 ta hänsyn till oskyddade trafikanters behov av tillgänglighet och säkerhet vid 

färd längs med och vid korsande av E16 

 

2.5. Hela utbyggnadsprojektet och projektets del i detta 

Projektet är en del av det kommun- och regionövergripande EU-projektet Gävle-Dala 

utvecklingsstråk. Projektets syfte är att göra stråket längs E16 mer attraktivt för både 

näringsliv och turism, bland annat genom en väl utbyggd infrastruktur för effektiva och 

hållbara transporter. 

2.6. Tidigare utredningar 

För utvecklingen av Hofors tätort och genomfart E16 (tidigare väg 80) har följande 

utredningar och projekt genomförts: 

 Hofors – trädgårdsstaden 

Hofors kommun arbetade under 1990-talet med ett utvecklingsprogram kallat 

”Hofors – trädgårdsstaden”.  Projektet syftade till att ge Hofors en ny positivt 

laddad identitet som trädgårdsstad och att skapa förutsättningar för en stabil 

utveckling av orten. Där ingick främst en miljöupprustning av centrum samt 

satsning på grönska längs genomfarten.  

 Förstudie, väg 80 genom Hofors kommun, Vägverket 1997.   

Förstudien beskriver översiktligt förutsättningarna för ny sträckning av väg 80 

genom Hofors kommun. Förstudien följdes av en vägutredning för att ge 

underlag till kommunens översiktsplanering. Vägutredningen slutfördes aldrig i 

sin helhet.  Projekteringen har inte drivits vidare då en ny förbifart inte 

prioriterats i de långsiktiga planerna och finansiering för genomförande därmed 

saknats. 

 Bristanalys typ 1 – Tätorter, Väg 80 – Faluvägen - delen genom Hofors; 

Vägverket; 2006-12-11 

Bristanalysen utfördes av Vägverket för att identifiera de problem och brister 

men även kvalitéer som väg 80 har. Även åtgärdsförslag togs fram.  

 Gestaltningsprogram riksväg 80 genom Hofors, Handling tillhörande 

Översiktsplan för Hofors kommun; Hofors kommun; 2008-02.  

Gestaltningsprogrammet formulerar gestaltningsprinciper för väg- och 

trafikantmiljön längs väg 80 och syftar till att tydliggöra Hofors centrum och 

göra trafikmiljön längs väg 80 attraktivare och bjuda in till spontanstopp i 

Hofors. 
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 Idéstudie Hofors - Ny dragning av Bergslagsbanan och Riksväg 80; Hofors 

kommun i samarbete med Banverket, Vägverket, Tåg i Bergslagen, 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Ovako Steel AB; 2003.  

Studien syftar till att djupare studera ny samordnad dragning av väg och järnväg 

genom centrala Hofors.  

 Riksväg 80 genom Hofors – samhällseffekter av gestaltningsprogrammet; 

Hofors kommun; 2008-05-23.  

Utredningen syftade till att analysera samhällseffekterna av 

utbyggnadsalternativen i gestaltningsprogrammet. 

 Vänliga vinnande vägstråk för sport, skola, företagande och centrum!; Hofors 

kommun, 2009.  

Denna utredning redovisar möjligheterna att skapa gång- och cykelstråk, 

övergångsställen och passager mellan de södra och norra delarna av Hofors 

tätort. 

 Översiktsplan Hofors kommun 2010, antagandehandling 2010-05-10 

2.7. Förstudie 2010 

I förstudien (Väg 80 genom Hofors, Hofors kommun, Gävleborgs län, 2010-04-07) finns 

förslag på förbättringar av trafiksituationen samt hur Hofors kan bli mer attraktivt för 

besökare och boende. 

2.7.1. Fyrstegsprincipen 

Trafikverket strävar i enlighet med regeringens direktiv i första hand efter att förbättra 

befintliga vägar.  När detta inte bedöms som tillräckligt anläggs vägar i ny sträckning. 

Syftet är att hushålla med resurser och minska negativa effekter av transportsystemet. 

Fyrstegsprincipen innebär att åtgärderna analyseras i fyra steg: 

 Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

Omfattar ofta åtgärder för ändring av beteendemönster, så som ökat 

användande av kollektivtrafik. 

 Steg 2.   Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

Åtgärder så som annan ljusreglering eller skyltning för att effektivisera det 

befintliga vägnätets kapacitet. 

 Steg 3. Vägförbättringsåtgärder 

Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintligt sträckning. 

 Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
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Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till 

exempel nya vägsträckningar. 

I genomförd förstudie avgränsades 4-stegsprincipen till åtgärder i steg 3.  Analys av 

åtgärder enligt steg 1 och 2 genomförs i andra delprojekt som ingår i det övergripande 

EU-projektet Gävle-Dala utvecklingsstråk som har en geografiskt större omfattning än 

förstudien genom Hofors.  Förutsättningarna att hitta relevanta och effektiva åtgärder 

för dessa steg är därmed mycket större. Gestaltningsfrågor kommer även att samordnas 

med ett övergripande gestaltningsprojekt som drivs av Gävle-Dala utvecklingsstråk.  

Genomfarten föreslås i förstudien utformas med tre olika zoner för att tydliggöra 

tätortens avgränsning, förstärka dess karaktär och skapa ett mer naturligt trafikflöde - 

Landsvägszon, Infartszon och Lågfartszon. Respektive zon har sin speciella karaktär 

som tydliggör Hofors tätort, visar på gällande hastighet och ger ett tilltalande och 

karaktäristiskt stråk genom samhället.  Trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt åtgärder 

för belysning och övrig gestaltning skapar en trivsam miljö för både bilister och 

oskyddade trafikanter, genomfartstrafik och Hoforsbor. 

Åtgärderna inriktar sig på att förbättra genomfartens funktionalitet och säkerhet för alla 

trafikantgrupper. Åtgärderna har utformats med tanke på att sänka den faktiska 

hastigheten utan att göra avkall på framkomlighet på väg E16 och samtidigt stärka 

kopplingen mellan genomfarten och centrum via cirkulationsplatsen vid Centralgatan. 
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3. Miljöbeskrivning 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade 2010-05-19 att projektet inte medför betydande 

miljöpåverkan, och därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Vägplanen 

omfattar istället en miljöbeskrivning som beskriver förutsebar påverkan på människors 

hälsa och miljön. 

Under kapitel 3 framgår hur omfattningen av miljöbeskrivningen gjorts samt metoder 

för genomförandet av bedömningen.  

Under kapitel 4 finns de förutsättningar som bedömningen utgått ifrån. I kapitel 5 

görs en sammanställning av vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

miljöbedömningen kommit fram till behövs för genomförande av föreslagna åtgärder 

ska minimera negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa effekter och 

konsekvenser kommer, trots vidtagande av föreslagna åtgärder, att uppstå på grund av 

de åtgärder som föreslås, dessa framgår av kapitel 6. 

3.1. Avgränsningar 

Miljöbeskrivningen är inriktad på de miljökonsekvenser som vägplanen kan ge upphov 

till och som bedöms vara av störst betydelse. De miljöaspekter som har beaktats i det här 

projektet är: 

 Kulturmiljö 

 Översvämningsrisk 

 Risk för hälsa och säkerhet (farligt gods) 

 Buller 

 Bländning 

 Damning  

 Föroreningar i mark, vatten och luft 

En aspekt beskrivs i de flesta fall som en händelsekedja: förutsättningar (nuläge) – 

effekter (en neutral bedömning av vilken följd för respektive område som förväntad 

påverkan kan leda till) och konsekvenser (verksamhetsutövarens värdering av de 

effekter som förväntas uppstå) – skadeförebyggande åtgärder (i förekommande fall 

förslag till möjliga/rimliga åtgärder som kan begränsa störningen). 

Bedömning/värdering av en åtgärds konsekvens görs genom en sammanvägning av det 

berörda intressets värde och av ingreppets eller störningens omfattning. 

Miljöbeskrivningen beskriver konsekvenserna på miljön när föreslagna åtgärder är 

genomförda från öppningsår till prognosåret 2035. 

Planförslaget omfattar en ca 900 m lång sträcka av E16 genom Hofors samhälle. 

Området begränsas i väster av korsningen vid Göklundsvägen (Statoil) och i öster av 

cirkulationsplatsen vid Torsåkersvägen. 
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Miljöbedömningen behandlar de aspekter som bedöms viktigast utifrån de värden som 

finns och de åtgärder som planeras.  

3.2. Metoder, osäkerheter och miljökompetens 

Arbetet med att ta fram miljöbeskrivningen har genomförts i enlighet med befintlig 

lagstiftning. Framtagande av denna miljöbeskrivning har skett i en projektgrupp av 

konsulter med kunskap om miljöfrågor, planering och projektering av vägar samt i 

samråd med beställare och teknikstöd hos Trafikverket. Miljöfrågor är också diskuterade 

vid informationsmöte med allmänheten och samråd med länsstyrelsen. 

För bedömning av effekter och konsekvenser har befintligt underlag använts. Några 

projektspecifika utredningar har också genomförts i syfte att bedöma planerade 

åtgärders påverkan på människors hälsa och miljön. I de fall då bedömningen har 

kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en sådan jämförelse gjorts. 

Miljöbeskriviningen genomförs utifrån bedömningar om en framtida situation. Eftersom 

framtiden är okänd finns det i bedömningarna en viss osäkerhet. Det är också osäkert 

om all information som behövs för en korrekt bedömning av konsekvenser har varit 

tillgänglig. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

E16 är en nationell stamväg som har stor betydelse för godstransporter och 

arbetspendling. Vägen knyter samman Dalarna med Gästrikland. Vägen är en viktig 

transportled för många fordonstrafikanter som använder vägen för pendling och nyttjas 

även i stor utsträckning av tung trafik. Vägen sträcker sig rakt genom Hofors tätort.  

Hastigheten är begränsad till 40 km/h längs aktuell sträcka.   

Vägen har betydelse för Hofors tätort som en viktig intern länk då den även används av 

lokalt alstrad trafik. Samtidigt finns problem med störningar i form av buller, 

barriäreffekter, tillgänglighets- och trafiksäkerhetsproblem. 

E16 är rekommenderad väg för farligt gods. Vid infarten till östra Hofors finns en 

rekommenderad uppställningsplats för rast och dygnsvila för transporter med farligt 

gods samt övrig trafik. 

Vägsträckans profil, kanter och vägslänter påverkar framkomligheten negativt. Även 

vägbredden är ett problem då den varierar mellan 6,5 meter och 15,5 meter vilket bidrar 

till begränsad framkomlighet på vissa sträckor.  

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafik 

Vid den senaste helårsmätningen från år 2011 uppmättes 5 750 fordon per 

årsmedeldygn på E16 väster respektive 6 350 fordon per årsmedeldygn öster om Hofors. 

Andelen tung trafik uppgick till cirka 13 %. Kompletterande mätningar har genomförts 

på E16 genom Hofors år 2010 som visar att sträckan mellan Centralgatan - 

Smålandsgatan har cirka 9350 fordon.  Enligt Trafikverkets trafikprognos kommer 

trafiken att öka med ca 13 % (personbilar 10 % och lastbilar 44 %) från mätningar 

utförda år 2011 till år 2035.  

4.2.2. Gång- och cykeltrafikanter 

För boende både norr och söder om E16 är stråk för gång- och cykel samt säkra passager 

en förutsättning för att nå viktiga målpunkter. Norr om E16 finns målpunkter som i 

större grad riktar sig till fotgängare jämfört med södra sidans mer bilorienterade 

målpunkter.  

De oskyddade trafikanterna upplever att det generellt sett hålls en hög hastighet på E16 

genom Hofors. Längs norra sidan av E16 löper ett gång- och cykelstråk som går från 

Edsken i väster till Ovako i öster. En smalare trottoar med varierad bredd finns på södra 

sidan av E16. Stråken på båda sidorna om E16 innebär att det är relativt lätt att nå de 

passager som finns över vägen. Även de anslutande lokalgatorna fungerar som vägar för 

oskyddade trafikanter. 
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4.2.3. Kollektivtrafik 

X-trafik är huvudman både för den regionala och den lokala busstrafiken. Inom 

vägplaneområdet berörs två busshållplatser på sträckan mellan Statoil och Centralgatan 

längs E16. 

Linje 41 Hofors- Sandviken-Gävle har ca 40 dagliga turer som ansluter i Hofors tur och 

retur under vardagar. På helger går ca 20 turer varje dag tur och retur. Bussarna går till 

Hofors busstation i centrum via Storgatan från Gävle och hållplats finns vid Ovako 

(Strandvägen) längs E16. Bussarna från Hofors centrum går sedan ut via Centralgatan 

på E16 och tillbaka mot Gävle. Endast två turer per dag går vidare mot Falun och nyttjar 

busshållplatserna vid Statoil och mellan Vintergatan/ Thomasgatan. 

Mellan Storviks järnvägsstation (en tur från Sandviken) och Hofors järnvägsstation tur 

och retur går på vardagar linje 46 med ca 20 turer. På helger går åtta turer varje dag. 

Längs sträckan finns även skolskjutsar som går terminsvis. Ordinarie hållplatser 

används. Det går en morgontur varje dag och en till två eftermiddagsturer beroende på 

veckodag.  

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Hofors har knappt 10 000 invånare.  Sett över hela landet har läns- och 

utbildningscentra generellt haft positiv befolkningsutveckling under den senaste 10-

årsperioden medan många industrikommuner har drabbats av minskande 

befolkningsantal, däribland Hofors. Befolkningsutvecklingen för industriorterna och i 

detta fall Hofors hänger samman med bland annat att brister i transportsystemet 

försvårar dagspendlingssamspel med kompletterande arbetsmarknader.   

Hofors befinner sig i ett gynnsamt läge för att utvecklas och bli mer attraktivt för turister 

och yrkeschaufförer på genomresa. Det strategiska läget i stråket Gävle-Falun gör att det 

finns goda förutsättningar att ta till vara och utveckla möjligheterna till pendling, arbete, 

utbildning, service och kultur. Det är därmed mycket viktigt med ett väl fungerande och 

attraktivt stråk genom tätorten samtidigt som det är en del av tätorten Hofors. 

E16 genom Hofors är en viktig genomfartsled som ligger strategiskt mitt i stråket 

Borlänge-Falun-Hofors samt förbinder Gästrikland med Dalarna genom sträckan Gävle-

Hofors-Falun-Rättvik samt som delsträcka i europavägstråk (E16) mellan Gävle och 

Oslo, se figur 3. Aktuell del av E16 (genomfart Hofors) har också stor betydelse för 

boende i Hofors eftersom den är en viktig länk för lokaltrafiken. 
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Figur 3. Viktiga regionala stråk för näringsliv såsom Gävle-Dala utvecklingsstråk i rött (Gävle - 

Hofors- Falun- Rättvik - Mora - Orsa), samt E16. 

Kommunens strategi för tillväxt och ekonomisk utveckling behandlas i den lokala 

utvecklingsplanen (Lupen).  Arbetet med den lokala utvecklingsplanen har bedrivits 

med ett brett deltagande, delaktighet och samråd i process med såväl allmänhet, 

näringsliv som kommunalförvaltning och politisk organisation. Utifrån dessa 

samarbeten har följande utarbetats: 

 Utvecklingsplanen som anger målen för kommunens utveckling i stort. 

Utvecklingsplanen anger också de områden inom kommunen som ska 

prioriteras för att nå den önskade utvecklingen. 

 Visionen som antagits påvisar vilka områden kommunen kommer att 

koncentrera arbetet kring; boende, näringsliv och fritid. 

 Fokusområden som kommunikationer, företagande och boende. I arbetet med 

dessa fokusområden ska en tonvikt läggas vid jämställdhet, barn och ungdom 

samt miljö. 

4.4. Riksintressen 

E16 är ett utpekat riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ miljöbalken 

(sträckan Falun-Gävle).  

Inga andra utpekade riksintressen finns i närheten av aktuell vägsträcka.  

 

 



19 
 

4.5. Landskapet och staden 

Hofors ligger på gränsen mellan det småbrutna och låglänta odlingslandskapet med byar 

och gårdar i öster och ett mer bergigt barrskogsdominerat och glest bebyggt landskap i 

väster.  

Hofors är från början uppbyggt runt järnindustrin, brukets parker och vackra historiska 

byggnader vittnar om detta. Många av bostadsområdena i Hofors utgörs av en 

bebyggelse med trähus omgärdade av lummiga trädgårdar, med en historia från det 

tidiga 1900-talets egnahems områden. Dessa så kallade trädgårdsstäder karaktäriseras 

av småskalighet och lummig grönska. 

4.6. Miljö och hälsa 

4.6.1. Kulturmiljö 

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inom området för aktuell vägplan inga 

kulturhistoriska värden som berörs av planerade åtgärder. Strax utanför området finns 

två objekt som är intressanta för kulturmiljövården, se fig 4.  

 

Figur 4. Berörda fornlämningar i närheten av vägplaneområdet (Geodatasamverkan copyright 

Lantmäteriet) 

Den första (1) som ligger strax väster om planområdet är en kolningsanläggning. Den 

andra (2) som ligger strax öster om planområdet är bebyggelselämningar.  

4.6.2. Risk för översvämning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört en översvämnings-

kartering och identifierat en sträcka av E16 som riskerar att översvämmas vid höga 

vattenflöden i Hoån. Planområdet omfattar inte denna del av E16 och ligger således 

utanför riskområdet för översvämning. 

 

1 

2 
N 
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4.6.3. Risk för hälsa och säkerhet (farligt gods) 

I arbetet med ny detaljplan för området har en bedömning av riskerna längs med E16 

genom Hofors gjorts (Riskbedömning för detaljplan, Transport av farligt gods på E16, 

Genomfart Hofors, Hofors kommun, WSP 2015). Riskutredningen utförs som 

komplement till upprättad MKB för kommunens detaljplan enligt önskemål i remissvar 

(dnr: 201.2014.01113.28798) från Gästrike Räddningstjänst och yttrande (dnr: 402-71-

56-14) från Länsstyrelsen Gävleborg. Riskbedömningen beskriver riskbilden från 

vägavsnittet mot kringliggande bebyggelse och utgör därmed grund för bedömning av 

detaljplanens lämplighet, samt ger förslag på riskreducerande åtgärder.  

E16 är klassificerad som primärled för transport av farligt gods. Avståndet till de 

byggnader som är placerade på fastigheter utmed E16 varierar mellan 10 och 40 meter.  

Riskbedömningen har utförts med kvantitativa beräkningar baserat på lokala 

trafikförutsättningar och nationella genomsnitt för transport av farligt gods, samt 

kvalitativa resonemang baserade på erfarenhet och litteratur. Risken har beräknats för 

både individ- och samhällsnivå. 

Utförda beräkningar för individrisk visar att det inom 25 meter från vägkant krävs 

åtgärder för att risknivån skall kunna bedömas som acceptabel.  

4.6.4. Buller 

Allmänt om buller 

Trafik genererar buller, såväl från motorljuden som från däckens friktion mot vägbanan. 

Höga bullernivåer är skadligt för de människor som utsätts för det och varje individ 

upplever störningen av buller individuellt.  

Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller i enlighet med vad som framgår av 

Riksdagspropositionen 1996/97:53 (Infrastrukturinriktning för framtida transporter). 

Enligt propositionen bör följande riktvärden normalt inte överskridas vid nybyggnation 

av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur:  

Ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)  55 dB(A) 

Maximal ljudnivå vid uteplats (i anslutning till bostad) 70 dB(A) 

Ekvivalent ljudnivå inomhus   30 dB(A) 

Maximal ljudnivå inomhus nattetid kl. 22 - 06 45 dB(A) 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till 

vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan 

reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte 

överskrids.  

Väsentlig ombyggnad är ett begrepp som benäms i Riksdagspropositionen 1996/97:53. 

Själva tolkningen av begreppet är dock inte helt klart. Trafikverket har bedömt att 

projektet genomfart Hofors inte anses som en väsentlig ombyggnad. Motiveringen är att 

planerade åtgärder inte bedöms medföra ökade bullernivåer j’ämfört med dagens 

situation. Byggnationen genomförs för att kunna anpassa hastigheten utifrån rådande 
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omständigheter och målet är att anpassa vägbanan utifrån den hastigheten som råder 

idag, vilken är 40 km/h. Idag är det möjligt att hålla en högre hastighet vilket medför 

ökat buller från fordonstrafiken.  

Väsentlig ombyggnad kan möjligen definieras som  infrastrukturprojekt där vägbanans 

form och omfattning förändras i så stor utsträckning att det i sin tur ändrar 

förutsättningarna för trafikflödet längs sträckan samt att det bidrar till en negativ 

omgivningspåverkan, te.x ökat buller. Exempel på åtgärder som  kan innebära väsentlig 

ombyggnad kan vara höjning och sänkning av vägbanan samt breddning. Detta kan i sin 

tur riskera att ge upphov till bland annat ökade bullernivåer för närboende längs vägen. 

I praktiken betyder det att flertalet transportpolitiska mål ska uppfyllas för att 

byggnation ska räknas som väsentlig ombyggnad. Genomfart Hofors anses dock inte 

medföra en negativ påverkan jämfört med nollalternativet. Åtgärden bedöms istället i 

viss mån kunna medföra positiva effekter avseende bullernivåerna.  

För att ge en viss uppfattning om vad olika ljudnivåer innebär ges i figur 6 exempel på 

ljudnivåer vid olika aktiviteter. 

  

Figur 6. Exempel på ljudnivåer vid olika aktiviteter 

 

Bullersituationen längs E16 i Hofors 

En bullutredning utfördes av WSP Akustik 2011-05-31. Bullerutredning syftade till att 

beräkna vilken bullerreducerande effekt befintliga bullerskydd (bullerskyddsskärmar) 

har samt vilken skillnad det är avseende buller om hastigheten på trafiken är 40 km/h 

eller 50 km/h. Beräkningarna är baserade på trafiksiffror från 2010. Beräkningen visade 

att befintliga bullerskärmar har viss positiv effekt avseende både 40 km/h och 50 km/h. 

I en bullerutredning från 2015 (WSP, PM 10195384, Vägplan Hofors, 

Vägtrafikbullerutredning, 2015-03-05) har vägtrafikbuller från nuvarande trafikmängd 
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samt för prognosåret 2035 beräknats. Även här har beräkning gjorts på både 40 km/h 

och 50 km/h. Vägen är idag skyltad 40 km/h men med nuvarande utformning är det 

möjligt att hålla en högre hastighet. I och med genomförandet av förslaget, såsom 

avsmalnade vägbanor och cirkulationer bedöms hastigheten sänkas. 50 km/h i timmen 

motsvarar alltså trolig hastighet som hålls på vägen idag och 40 km/h är förväntad 

hastighet efter genomförda åtgärder. I samtliga fall har man utgått från befintliga 

bullerskärmar.  

Beräkningsresultaten jämförs med den av riksdagen antagna propositionen 1996/97:53 

och målsättningen för etapp 1 i ”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket 

2001:88”. Den sistnämnda innebär att utomhusnivåerna för dygns-ekvivalent ljudnivå 

inte får överstiga 65 dBA samt att inomhusnivåerna inte får vara högre än 30 dBA 

dygnsekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. 

I tabellerna 1 och 2 nedan presenteras de beräknade högsta förekommande 

dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåerna vid respektive bostadshusfasad. I 

kolumnen längst till höger anges de fastigheter som finns med i den nationella 

bullerdatabasen. Med detta avses att fastigheten har fått någon bullerdämpande åtgärd 

utförd i form av fasadåtgärd, skärm eller övrigt. I tabell 1 har de bostadshus där den 

dygnsekvivalenta ljudnivån överskrider 55 dBA markerats med gult. I tabell 2 har de 

bostadshus där den maximala ljudnivån överskrider 70 dBA markerats med gult. En 

maximal ljudnivå högre än 70 dBA på fasad innebär att vid beräkning med schablonen 

för fasadreduktion på 25 dBA, uppfylls inte riktvärdet maximalnivå inomhus på 45 dBA.   

  



23 
 

Tabell 1. Beräknade ljudnivåer i dBA (frifältsvärden) av de högsta förekommande 

dygnsekvivalenta ljudnivåerna vid respektive bostadshusfasad. Gul markering innebär ljudnivåer 

över 55 dBA och grön markering 55 dBA eller lägre.  
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Tabell 2. Beräknade ljudnivåer i dBA (frifältsvärden) av de högsta förekommande maximala 

ljudnivåerna vid respektive bostadshusfasad. Gul markering innebär ljudnivåer över 70 dBA och 

grön markering 70 dBA eller lägre. 

 

Samtliga beräkningsfall visar att alla bostadshusfasader förutom 6:38 utsätts för 

bullernivåer högre än 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Vad gäller maximal ljudnivå 

beräknas nivåer högre än 70 dBA på samtliga bostadshusfasader förutom för 6:38 och 

13:69. Med ett schablonvärde på 25 dBA för fasadreduktionen innebär detta att för 

bostäderna ovan uppfylls inte heller riktvärdena inomhus.  

Den ekvivalenta ljudnivån vid samtliga bostadshus som berörs av vägplanen 

underskrider infrastrukturpropositionen etappmål 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 

fasad.   
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En del av de bostäder där riktvärdena inte innehålls finns med i den nationella 

databasen. Övriga listas i tabell 3 nedan.   

Tabell 3. Fastigheter där bostadshusen utsätts för ljudnivåer högre än riktvärdena och ej finns 

med i den nationella bullerdatabasen. 

 

4.6.5. Bländning 

Bländningsrisker kan uppstå såväl vid användandet av helljus som av halvljus. Faktorer 

som avstånd, nivåskillnad och vinkel mellan ljuskälla och mottagare påverkar 

bländningsrisken. 

Boende längs med E16 vid korsningen med Göklundsvägen, se figur 7, har framfört 

synpunkter och klagomål på de ljusstörningar som kommer från fordon i riktning 

söderut på Göklundsvägen. Bebyggelsen på den södra sidan om E16 ligger lägre i 

terrängen och boende där är troligtvis mer utsatta för denna störning än de på norra 

sidan där bebyggelsen ligger högre. 

  

Figur 7. Hus som löper risk för bländning i nollalternativet (Geodatasamverkan copyright 

Lantmäteriet) 

 

4.6.6. Damning 

I samband med torr väderlek samt vid sopning av gång-, cykel- och vägbana kan det 

uppstå damning.  

 

 

Hus som löper risk för 

bländning i dagsläget 

Göklundsvägen 

N 
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4.6.7. Föroreningar i luft 

För Hofors kommun finns en luftundersökningsplan där det ingår att var tredje år göra 

enkla mätningar (av bland annat kvävedioxid och partiklar) som kompletteras med de 

mätningar som vid det enskilda mättillfället är av intresse.   

Mätningarna utgör underlag för samhällsplaneringen och den lokala 

miljöövervakningen.  

Längs E16 finns tre mätpunkter, se figur 8 nedan:  

  

Figur 8. Mätpunkter luft inom planområdet (Geodatasamverkan copyright Lantmäteriet) 

Vid Statoil och Södra porten (Ovako), punkterna längst västerut respektive längst 

österut i figur 8, är luftföroreningarna något högre.  Statoil har en verksamhet som 

direkt eller indirekt alstrar viss mån av föroreningar. Vid Södra porten blir emellanåt 

trafik stående vilket bidrar till högre utsläpp. Det finns även viss närliggande 

verksamhet och industri som bidrar till den något högre halten av luftföroreningar i 

denna mätpunkt.   

I miljöbalken redovisas de miljökvalitetsnormer för luft som gäller i Sverige, bland annat 

tillåtna halter av kväveoxider och partiklar. Normerna syftar till att skydda människors 

hälsa och miljön samt till att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. 

Enligt de mätningar som genomförts av Hofors kommun har inga miljökvalitetsnormer 

överskridits under åren och nivåerna ligger generellt långt under gränsvärdena. 

Tillfälliga avvikelser sker dock i begränsad omfattning för partiklar på våren på grund av 

damning. 

4.6.8. Föroreningar i mark  

Det finns enligt Länsstyrelsen i Gävleborg sex potentiellt förorenade områden (1-6) och 

ytterligare tre enligt Hofors kommun (9-11)  inom, och i närheten av, planområdet vilka 

framgår av tabell 4 nedan.  

 

 

 

N 
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Tabell 4. Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsen och Hofors kommun vilka ligger 

inom eller nära planområdet 

 Mifo-Id Fastighet Primär Bransch 

1 F2104-0047 Hofors 4:65 Kemtvätt - med lösningsmedel 

2 F2104-0025 Hofors 13:147 SPIMFAB 

3 F2104-0003 Hofors 6:37 Träimpregnering 

4 F2104-0016 Hofors 7:84 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 

5 F2104-0203 Hofors 1:42 Skrothantering och skrothandel 

6 F2104-0243 Hofors 13:146 Drivmedelshantering 

9  Hofors 7:64 Drivmedelshantering 

10  Hofors 7:80 Drivmedelshantering 

11  Hofors 6:76 Drivmedelshantering 

Fastigheterna Hofors 13:147 och Hofors 11:15 (SPIMFAB) är nedlagda bensinstationer 

som är sanerade. Fastigheterna Hofors 6:37, Hofors 7:84 och Hofors 1:42 bedöms ligga 

så långt ifrån vägområdet att de inte påverkas av planerade åtgärder. De fem objekt som 

bedöms beröras av planerat vägområde, framgår av figur 9 nedan. De avser följande 

verksamheter: 

 F2104-0047 (nr 1 i tabell och figur) utgörs av en f.d. kemtvätt där lösningsmedel 

kan ha hanterats.  Efter samråd med Hofors kommun (miljöförvaltingen samt 

byggförvaltningen), Länsstyrelsen, hembygdsföreningen, nuvarande ägare av 

fastigheten samt personer som bott i Hofors länge så finns inga uppgifter om att 

en kemtvätt ska ha bedrivits på aktuell plats. Risken för att marken ska vara 

förorenad bedöms därför vara liten.  

 F2104-0243 (nr 6 i tabell och figur) avser Statoil där drivmedel hanteras. 

Samråd har genomförts med Statoil som inte har kännedom om några 

incidenter som kan ha lett till utsläpp eller spill av drivmedel. 

 Nr 9 i tabell och figur avser St1 där drivmedel hanteras i pågående verksamhet. 

Samråd har genomförts med St1 som inte har kännedom om några incidenter 

som kan ha lett till utsläpp eller spill av drivmedel. 

 Nr 10 i tabell och figur avser en nedlagd bensinstation, BP. Enligt Miljökontoret 

ska det finnas 3 cisterner på 3, 5 och 5 m
3
. Nedläggningsår är okänt. 

 Nr 11 i tabell och figur avser en nedlagd bensinstation, OK/Q8 automatstation, 

enligt Miljökontoret. Enligt uppgifter i kommunens ärendehanteringssystem M-

reda så är det osäkert om hela fastigheten sanerats.  
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Figur 9. De fem objekt som berörs av planerade åtgärder (Geodatasamverkan copyright 

Lantmäteriet) 

 

4.6.9. Föroreningar i vatten 

Vägtrafik är en källa till spridning av föroreningar. Utsläppen kommer främst från 

avgaser, smörjoljor, korrosion, däck, vägbana, katalysatorer och bromsbelägg. Utsläppen 

av metaller från slitage av bromsbelägg domineras främst av koppar, zink och bly. I 

stoftet från vägbeläggning som slits bort finns till exempel zink, kadmium och bly. 

Näringsämnen såsom fosfor- och kväveföreningar återfinns också i vägdagvattnet med 

typiskt ursprung i växtdelar (förnafall/löv) och djuravföring som finfördelats av trafiken. 

Vägsalt består av natriumklorid som är mycket lättlösligt. 

Hofors kommun har ingen VA-plan eller dagvattenstrategi där övergripande 

dagvattenfrågor hanteras. Dagvatten från planområdet avleds i nuläget i 

dagvattenledningar till Lillåbäcken och vidare till recipienten som är sjön Lill-Gösken. 

Inom planområdet finns dessutom ett flertal dagvattenledningar vilka avleder dagvatten 

från de centrala delarna av Hofors till samma recipient. 

4.6.10. Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt beslutade i december 2009 om MKN 

(miljökvalitetsnormer) för samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet. 

För ytvattenförekomster gäller att dessa ska uppnå god ekologisk status (alternativt god 

potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2015 om inte särskilda skäl finns. MKN 

innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att vattenförekomstens 

miljötillstånd inte får försämras till en lägre statusklass. 

Planområdet berör två ytvattenförekomster enligt VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige); sjön Lill-Gösken samt  Lillåbäcken (se figur 10).  

 

N 
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Figur 10. Vattenförekomsterna Lill-Gösken, Hoån samt Lillåbäcken har miljökvalitetsnormer enligt 

VISS. (Copyright Lantmäteriet) 

Nedan följer en beskrivning av de vattenförekomster som berörs av planområdet, samt 

deras ekologiska status och kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Eftersom 

vattenförvaltningsarbetet snart går in i en ny sexårig förvaltningscykel kommer nya 

miljökvalitetsnormer att fastställas under slutet av år 2015. Nedan redovisas därför även 

förslag till nya miljökvalitetsnormer. Förslagen är inte juridiskt bindande och kan 

komma att ändras, men redovisas eftersom de kan ge en uppfattning om tillståndet i 

vattenförekomsterna. 

Lill-Gösken, SE671235-152899 

Tabell 5. Miljökvalitetsnorm samt förslag till miljökvalitetsnorm för Lill-Gösken.  

Miljökvalitetsnorm Förslag till Miljökvalitetsnorm 

Status 2009 Kvalitetskrav  Status 2013 Kvalitetskrav 

Måttlig ekologisk 

status 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God ekologisk 

status år 2021 

God kemisk 

ytvattenstatus 2015 

(exklusive 

kvicksilver)  

Måttlig ekologisk 

status 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God ekologisk 

status 2027 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(exklusive 

kvicksilver)* 

* undantag – tidsfrister till 2027 gällande Polyaromatiska kolväten (PAH), 

Indeno(1,2,3-cd)pyren, Fluoranten, Benso(g,h,i)perylen. 

Den ekologiska statusen bedöms som måttlig på grund av övergödning och 

kontinuitetsförändringar. Övergödning och kontinuitet medför att god ekologisk status 

är tekniskt omöjligt att uppnå målåret 2015. Vattenmyndigheten har bedömt att det 

finns skäl att fastställa MKN till god ekologisk status med tidsfrist till 2021.  

När det gäller kemisk ytvattenstatus finns förutom för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar även undantag från målåret 2015 gällande bly och kadmium där 

N 
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miljökvalitetsnormerna överskrids. Även om åtgärder genomförs är bedömningen att 

det kommer att ta tid att uppnå miljökvalitetsnormerna med hänsyn till de föroreningar 

som finns och att det är först 2021 som man kan förvänta sig att God kemisk 

ytvattenstatus kan uppnås.  

SE671305-152531 (Lillåbäcken)  

Tabell 7. Miljökvalitetsnorm samt förslag till miljökvalitetsnorm för Lillåbäcken 

Miljökvalitetsnorm Förslag till Miljökvalitetsnorm 

Status 2009 Kvalitetskrav Status 2013 Kvalitetskrav 

Dålig ekologisk 

status 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(exklusive 

kvicksilver) 

God ekologisk 

status 2021 

God kemisk 

ytvattenstatus 2015 

(exklusive 

kvicksilver) 

Måttlig ekologisk 

status 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God ekologisk 

status 2021 

God kemisk 

ytvattenstatus 

(exklusive 

kvicksilver) 

Övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet medför att god ekologisk status 

är tekniskt omöjligt att uppnå målåret 2015. Vattenmyndigheten har bedömt att det 

finns skäl att fastställa MKN till god ekologisk status med tidsfrist till 2021.  

4.6.11. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 

Enligt förordningen om omgivningsbuller (2004:675) vilken ligger till grund för MKN 

för buller finns en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt 

sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 

Kravet på kartering börjar dock gälla först när ett samhälle har fler än 100 000 

innevånare eller när vägen har mer än tre miljoner fordon/dygn.  

4.6.12. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av 

kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar 

(PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft 

(Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft). 

4.7. Byggnadstekniska förutsättningar. 

4.7.1. Geoteknik 

Terrängen utgörs av befintlig väg inom tätbebyggt område. Marken är relativt plan inom 

planområdet.  

Inom närområdet finns uppgifter angående geotekniska förhållanden från ett fåtal 

undersökningar. Undersökningarna visar att den naturliga jorden utgörs av morän, 

ibland siltig morän, vilken på sina ställen är överlagrad av lera och silt. Inom området 

har också påträffats sten och block.  

Genomförda undersökningar inom, och i närheten av, vägen påvisar förekomst av silt, 

vilket är tjälfarligt. Det finns stora luckor och osäkerheter i befintligt material varvid 

kompletterande undersökningar kommer att krävas i nästa skede.  
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4.7.2. Ledningar 

Inom planerat vägområde finns ett flertal olika ledningar. Samråd har hållits med 

ledningsägarna under hela processen. Samråd ska även hållas med ledningsägare i nästa 

skede för att kunna samordna vissa ledningsarbeten med ombyggnation av vägen.  
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

I genomförda utredningar sedan 1990-talet har en förbifart Hofors studerats. 1997 

gjordes först en Förstudie, väg 80 genom Hofors kommun, Vägverket 1997. Förstudien 

beskriver översiktligt förutsättningarna för ny sträckning av väg 80 genom Hofors 

kommun. Förstudien följdes av en vägutredning för att ge underlag till kommunens 

översiktsplanering. Vägutredningen slutfördes aldrig i sin helhet. Projekteringen har 

inte drivits vidare då en ny förbifart inte prioriterats i de långsiktiga planerna och 

finansiering för genomförande därmed saknats. 

Trafikverket har därefter lagt en prioriteringsordning där upprustning av genomfarten 

har prio 1, mötesseparering av befintlig väg E16 på ömse sidor utanför Hofors tätort som 

prio 2 och en förbifart utanför tätorten som prio 3. 

I vägplanen har det inte varit aktuellt med att studera andra lokaliseringar av väg E16 

genom Hofors. Under arbetet med vägplanen har en mer detaljerad utformning tagits 

fram som grundar sig på förslaget i förstudien. Vissa förändringar har gjorts efter 

samrådsyttranden och diskussioner. 

Nya rörelsemönster för barn och ungdomar inom Hofors kommun, förändrade rörelser 

och krav på skolskjutsar samt krav på förbättrade hållplatser vid Petreskolan har 

medfört att ett planeringsarbete kring säkra och trygga skolvägar till och från skolan, 

framför allt för de elever som bor söder om E16, behövts tagits fram.  Kommunens 

arbete med säkra skolvägar resulterade i olika förslag på vägstråk och övergångar på 

E16. Förslagen presenteras i Vänliga vinnande vägstråk- för sport, skola, företagande 

och centrum, Hofors kommun 2009. 

Tre huvudalternativ för att skapa nya gång-och cykelstråk mellan Hofors tätorts södra 

delar och Petreskolan/ Stålringen/ idrottsområde har tagits fram. Det är Rönningen, 

Södra Riksväg 80 och Norra Riksväg 80. Alla alternativen har beskrivits med olika för-

och nackdelar. Vikt i arbetet har lagts vid att valt alternativ ska fungera för alla 

Hoforsbor.  

Arbetet fortsattes under 2010 med utformningsförslag ”Gävle - Dala Utvecklingsstråk, 

Delrapport Hofors” dat. 2011-07-15 

Där utpekades 4 projektmål: 

 Förtydliga Hofors tätort och dess infarter 

 Öka tillgängligheten för näringsidkare 

 Skapa en inbjudande känsla för både ortsbor och förbiresande 

 Förbättra pendlingsmöjligheter till arbetsplatser, utbildning och samhällsservice 

Utformningsförslaget tar ett helhetsgrepp om den befintliga situationen i orten Hofors, 

för såväl trafikanter, boende som näringsverksamheter och serviceanläggningar.  
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5.2. Val av utformning  

Genom att skapa en anpassad utformning för genomfarten av väg E16, i enlighet med 

den skyltade hastigheten som sänker den faktiska hastigheten utan att hindra 

framkomligheten för tunga, breda och långa fordon allt för mycket, uppnås ett lugnt 

men jämt trafikflöde som ger lägre bullerstörningar för närboende. Gång och 

cykelstråket längs norra sidan av E16 förtydligas och passager skapas på strategiska 

ställen. 

För att stärka huvudstråken mot Hofors centrala delar blir E16s korsning med 

Centralgatan ombyggd till cirkulationsplats. Längs Centralgatan finns stadens 

resecentrum med pendlarparkeringar. Där återfinns även de serviceanläggningar och 

näringsverksamheter som utgör Hofors centrum. 

Förslaget ger lösningar som viktats ur olika perspektiv, såsom trafiksituation, 

rörelsemönster, näringsliv, kollektivtrafik och kommunikationer. en helhetslösning som 

kan stärka hela tätorten, allt från skolbarnens säkra skolvägar och högre nyttjandegrad 

av kollektivtrafik till nyetableringar av näringsverksamheter och ökad turism. 

5.2.1. Övergripande utformning 

För att sänka den faktiska hastigheten har vägrummet förtätas. Det har eftersträvats att 

hålla sig inom befintligt vägområde med bibehållen vägprofil. Främst är det 

korsningarna E16/ Göklundsvägen och E16/ Centralgatan som tar mer mark i anspråk. 

Kommunen upprättar ny detaljplan längs sträckan för att inrymma åtgärderna på de 

ställen där befintligt vägområde inte räcker till. 

Huvudstråket för gång och cykel förläggs till den norra sidan av genomfarten och 

ansluter till den västra sidan av Centralgatan. Detta stråk separeras från körbanan med 

hjälp av en utrustningszon (där bland annat vägbelysning placeras), vilket ger en 

tryggare miljö för oskyddade trafikanter. För att anpassa utformningen till hur de 

oskyddade trafikanterna rör sig i området har en kommunal utredning (Vänliga 

vinnande vägstråk för sport, skola, företagande och centrum! Hofors kommun, 2009) 

använts som underlag vid placering av passager och övergångsställen.  

5.2.2. Typsektioner 

Förslaget innebär att körfälten visuellt smalnas av med en mittremsa av gatsten i samma 

nivå som vägbanan och vägrummet förtydligas med hjälp av trädrader och 

belysningsstolpar, se figur 11, 12 och 13 nedan.  
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Figur 11. Typsektion med intilliggande trädplantering 

 

 

Figur 12. Typsektion med busshållplats 
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Figur 13. Typsektion med intilliggande trädplantering 

  

5.2.3. Plan- och profilstandard 

Plan- och profilgeometri följer befintlig väg och uppfyller kraven i VGU för gällande 

referenshastighet. 

Korsningar och anslutningar 

Den befintliga trevägs-korsningen E16-Göklundsvägen byggs om till cirkulationsplats. 

Den kommer bidra till att sänka den faktiska hastigheten inför ”lågfartszonen” (sträckan 

för genomfartsprioritering). Simuleringar visar att den tunga trafiken kan hålla ca 20-25 

km/h genom cirkulationen, vilket minskar bullerstörningar nattetid med bromsande/ 

accelererande fordon.  

Cirkulationen vid Centralgatan är cirkulär. Cirkulationerna utformas med 

överkörningsbar yta. Se figur 14 nedan för illustration av planerade åtgärder.  
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Figur 14. Illustrationskarta över  planområdet, östra delen 

Antalet anslutningar till genomfarten från lokalgator har minskats. Genom att reducera 

antalet svängande rörelser förbättras såväl framkomligheten för genomfartstrafiken som 

trafikmiljön. På södra sidan av E16 finns flera branta och komplicerade utfarter med 

otillfredsställande sikt och svårt startläge. Genom att stänga eller enkelrikta vissa 

anslutningar förtydligas och förenklas genomfartsstråket så att huvuddelen av 

händelserna koncentreras till cirkulationsplatserna. Då alla anslutande lokalgator som 

berörs av åtgärderna fortfarande hålls öppna för gång- och cykeltrafik förbättras 

tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. I och med att vissa gator stängs för 

fordonstrafik blir också gång- och cykelstråken säkrare och mer sammanhängande.  

5.2.4. Kollektivtrafik 

X-trafik har linjetrafik med både regionala och lokala bussar. På sträckan mellan Statoil 

och Centralgatan berörs två hållplatslägen. Dessa nyttjas sparsamt och två hållplatslägen 

har reducerats till ett, placerat mer centralt på sträckan.  

5.2.5. Belysning 

Vägbelysningen placeras huvudsakligen i den så kallade utrustningszonen. 

Belysningsförslaget innebär att man frångår höga master och har en mer 

tätortsanpassad stolpbelysning i anpassade höjder. För genomfarten föreslås 

genomgående en dubbelsidig stolparmatur som ger ljus både till väg och gång- och 

cykelbana. Pollare med inbyggd belysning föreslås för att förstärka ljusbilden vid viktiga 

korsningspunkter såsom övergångsställen och passager. 
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5.2.6. Passager 

Två övergångsställen planeras över E16, se figur 15. Ett invid Björkhagsgatan som en del 

av det stråk som föreslås bli prioriterad skolväg. Det andra planeras vid Lidl då det har 

blivit ett populärt mål för de boende. Nya passager planeras öster och norr om 

cirkulationsplatsen vid Centralgatan samt norr om cirkulationsplatsen vid 

Göklundsvägen.  

 

Figur 15. Illustrationer över föreslagna övergångställen och passager. 

 

5.2.7. Gång- och cykelstråk 

Huvudstråket för gång och cykel, ca 2,5 m brett, förläggs som i befintligt läge till den 

norra sidan av väg E16 och ansluter till den västra sidan av Centralgatan. Detta stråk 

separeras från körbanan med hjälp av en utrustningszon, vilket ger en tryggare miljö för 

oskyddade trafikanter. Det befintliga smalare gångstråket på södra sidan av väg E16 får 

en varierande bredd från 1,5 till 1,8 m. 

Längs norra sidan av E16 löper ett gång- och cykelstråk som går från Edsken i väster till 

Ovako i öster. En smalare trottoar med varierad bredd finns på södra sidan av E16. 

Stråken på båda sidorna om E16 innebär att det är relativt lätt att nå de passager som 

finns över vägen. Även de anslutande lokalgatorna fungerar som vägar för oskyddade 

trafikanter. 

5.2.8. Beläggning 

Både körfält, gång- och cykelbana och anslutningsvägar beläggs med asfalt. Körfältets 

mittlinje markeras med en 0,5 m bred remsa av smågatsten, som fungerar både som 

skiljemarkering och avsmalning av körfälten. Se vidare pkt 5.4.2. 

5.2.9. Dagvatten 

Dagvattenhanteringen kommer inte nämnvärt att påverkas av den förändrade 

utformningen. Några dagvattenbrunnar behöver flyttas eller kompletteras. På en del av 

de hårdgjorda ytorna kommer det att anläggas rabatter med buskar och träd vilket ökar 

infiltrationen till mark något inom området och därmed minskar mängden dagvatten till 

viss del. 

5.3. Övergripande idéer för gestaltning 

De övergripande riktlinjer och mål för gestaltningen har utvecklats vidare från tidigare 

rapport Gävle-Dala Utvecklingsstråk, Delrapport Hofors gestaltningskoncept: Ett grönt 

stråk som ska inrymma platser med goda förutsättningar för människor att mötas och 

N 
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röra sig fritt mellan målpunkterna. Dessa platser får en högre detaljeringsgrad med en 

urban karaktär och får därmed en bättre sammanlänkning till Hofors centrum. 

I gestaltningens tas följande aspekter till vara:  

 Tillgängligheten för oskyddade trafikanter ska förbättras. Huvudstråk för gång- 

och cykelväg ska förtydligas. Trafiksäkra passager/övergångställen där det finns 

behov ska skapas.  

 En tydlig utformning som skapar identitet och anknytning till Hofors stad.  

 Tydliga stråk och vistelseytor. Konsekvent användning av element som 

förtydligar gatu- och vägrummet. Trädplanteringar,  belysning och 

markmaterial är exempel på element som bidrar till att skapa rytm, riktning och 

helhet.  

 Förbättra trafikflödet och sänka den faktiska hastigheten i genomfarten. Genom 

en förtätning och förtydligande av vägrummet, samt genom att skapa två nya 

cirkulationsplatser vid de mes trafikerade korsningar med E16.  

 Sammanlänkningen mellan Hofors centrum och genomfarten ska förstärkas. 

Platser som är betydelsefulla för sammanlänkningen ska ges en mer detaljerad 

utformning. Korsningen  med cirkulationsplatsen mellan E16 och Centralgatan 

och även cirkulationsplatsen vid Göklundsvägen har en betydelsefull roll i 

sammanlänkningen 

 

 

 

Figur 16. Perspektiv över den föreslagna cirkulationsplatsen vid Centralgatan. 

 

5.4. Gestaltningsprinciper 

Här nedan beskrivs gestaltningsprinciperna kortfattat, en mer ingående beskrivning 

återges i Gestaltningsprogram för vägplan tillhörande denna vägplan. 
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5.4.1. Tillgänglighet 

Utformningen avseende tillgänglighet har skett i samråd med tillgänglighetssamordnare 

vid Gävle kommun.  Projektet ska upfylla krav gällande tillgänglighet för 

funktionshindrade i största möjliga mån och följa rekommendationerna enligty ALM 

(Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ).  

5.4.2. Markbeläggning 

Markbeläggningar som plattor, marksten och smågatsten ska bidra till att skapa en 

bearbetad och stadsmässig känsla och skapa tydliga avgränsningar mot trafikrummet. 

Huvudstråket för genomfartens gång- och cykeltrafik beläggs med asfalt på både gång- 

och cykelbana. En zon som är en meter bred läggs vid ytterkanten av gång- och 

cykelstråket där all utrustning placeras.   

5.4.3. Bländskydd 

Fastigheterna på södra sidan av E16s korsning med Göklundsvägen kommer att ha 

behov av bländskydd. Utformningen av bländskydd ska vara konsekvent och i sin 

karaktär harmoniera med omgivningen. Den föreslagna utformningen av bländskydd (se 

figur 17) anknyter i både färg och material till konceptet trädgårdsstråket. En 

upprepning av samma variant på de platser som har behov av åtgärd skapar helhet. 

Färgen på bländskyddet föreslås ha samma ton som befintliga staket för att den ska 

smälta in i närmiljön. I vissa fall kommer bländskydd att monteras på en 

betongstödmur.  

Slutlig placering och utformning av bländskydd avgörs i nästa skede. 

 

Figur 17. Exempel på utformning av buller- och bländskydd. Bilden visar fasaden mot fastighet. 

 

Det planeras inte för några bulleråtgärder i samband med denna vägplan utan ansökan 

om bullerskydd görs genom Trafikverkets nationella bullerprogram. Den föreslagna 

varianten av bländskydd kan, om det blir aktuellt med bullerdämpande åtgärder, med 

fördel även användas som bullerskydd.  

5.4.4. Vegetation  

Längs genomfarten ska det planteras en ram av träd där utrymme tillåter. Trädramen 

skapar helhet och dämpar det splittrade intrycket. Växtligheten har till uppgift att 
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förtydliga och förtäta vägrummet, samt skapa en grön korridor som anknyter till Hofors 

trädgårdsstad.  

Trädraderna förstärker vägens riktning och skapar en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter.  Träd och buskar med en avvikande form i blad, krona eller stam från 

omgivande natur föreslås för att förstärka trädgårdskaraktären.  

5.4.5. Utformning cirkulationer 

De planerade cirkulationsplatserna ska effektivt markera infarterna till Hofors tätort och 

Hofors centrum och på ett naturligt sätt skapa en hastighetssänkning för 

fordonstrafiken. 

För att så långt det är möjligt optimera flödena på riksvägen föreslås en oval utformning 

av själva rondellen vid Göklundsgatan, vilket tillåter en något högre grad av 

framkomlighet. För att trafiken från centralgatan inte ska få svårigheter att komma ut på 

E16 utformas cirkulationan Centralagatan/E16 med en cirkulär rondell. Den kräver en 

något kraftigare inbromsning innan cirkulationen för trafik på E16 än en oval form 

varvid trafiflöde från centrum underlättas och förtydligas. 

Genom att skapa överkörningsbara ytor med smågatsten kommer inte 

näringslivstransporter med tunga, breda och långa fordon hindras i någon större 

utsträckning om hastigheten dämpas till den avsedda, kring 35-40 kilometer i timmen. 

Hofors kommun tar fram förslag till utformningen av rondellytorna. Det är viktigt för 

hela genomfarten att rondellerna i sin gestaltning samspelar med varandra och med 

helheten i förslaget. 

5.5. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått  

5.5.1. Risk för hälsa och säkerhet (farligt gods) 

Riskreducerande åtgärder kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller 

konsekvensbegränsande. I samband med fysisk planering är det utifrån Plan- och 

bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder, eftersom riskkällorna och 

åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området, eller regleras med andra 

lagstiftningar. De åtgärder som föreslås är därför i första hand av 

konsekvensbegränsande art. De åtgärder som bedöms kunna reducera riskerna 

förknippade med planerade åtgärder för vägen utgörs av nedanstående förslag:  

 Avåkningsskydd 

Genom att förse vägen med avåkningsskydd minskar sannolikheten att en farligt 

gods-transport kör av vägen och välter. Åtgärden bedöms ge god effekt i 

synnerhet där angränsande fastigheter är belägna lägre än körbanan. 

Avåkningsskydd ska anpassas efter rådande behov baserat på fordonstyp och 

hastighet.  

Placering av dessa längs planerad väg framgår av detaljplanens plankarta 

eftersom de kommer att stå utanför planerat vägområde.  
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 Mur, vall eller plank 

En mur eller annan avskärmande konstruktion kan bjuda olika typer av 

riskreduktion beroende på utformning, placering och materialval. Exempel är 

strålningsreduktion, skydd mot tryckvåg vid explosion, begränsning av 

vätskespill eller reducerad risk vid avåkning. 

I berört fall skulle en låg mur kunna användas för att kombinera 

avåkningsskydd med begränsning av pölutbredning vid olycka med brandfarlig 

vätska ADR-S klass 3. Ett plank för strålningsreduktion bedöms inte vara en 

gångbar lösning för berört planområde ur riskreducerande eller estetiskt 

perspektiv. 

Längs med aktuell vägsträcka kommer kantsten läggas i kant med vägbanan 

vilket begränsar vätskespill till närliggande markområde. Eventuella vätskespill 

som sker i vägbanan riskerar att transporteras via dagvattensystemet till 

recepient. Den nya utformningen av vägbanan kommer dock göra så att 

hastigheterna hålls nere, vilket i sin tur kommer att leda till att risken för 

olyckor med läckage som följd minskar. 

Vid implementering av ovanstående bedöms att tillräcklig riskreducering erhålls ur ett 

skälighetsperspektiv. Att inga ytterligare åtgärder fordras beror delvis på att riskbilden 

för de boende ut med vägen inte försämras i och med ombyggnaden av vägavsnittet. 

5.5.2. Bländning 

Skadeförebyggande åtgärder för att minimera risk för bländning kan vara att rikta om 

gatans linje så att motortrafik inte riktas direkt mot de närliggande husen.  Detta görs till 

viss del i och med uppförandet av cirkulationsplatsen.   

För att förhindra negativa konsekvenser till följd av bländning föreslås att 

bländningsskydd upprättas längs E16:s södra sida vid den aktuella korsningen. 

Bländskydd placeras också vid ny cirkulationsplats vid Centralgatan i förebyggande syfte 

då ny utformning kan ge upphov till störning i form av bländning. Placering av 

bländskydden framgår av detaljplanens plankarta eftersom de kommer att stå utanför 

planerat vägområde.  

Det finns i nuläget en del vegetation mellan aktuella fastigheter vilket verkar i ett 

avbländande syfte och denna vegetation bör lämnas orörd i så stor utsträckning som 

möjligt.  

5.6. Övriga beslutade hänsyns- och försiktighetsmått 

5.6.1. Riksintressen 

E16 är utpekat som riksintresse och genomfartstrafiken ska prioriteras även under 

byggtiden. Det rekommenderas att E16 inte stängs av under byggtiden. Endast kortare 

avstängningar (mindre än 1 timme) under lågtrafik kan accepteras. Minst ett körfält 

(vilket minsta ska vara 3,5 m brett) ska hållas öppet under hela byggnadstiden. Längsta 

sträcka för avstängning bör vara 200 m i taget. Trafikreglering ska ske med 

trafiksignaler, alternativt flaggvakter. 
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5.6.2. Kulturmiljö 

Om en tidigare okänd fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 

arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 

ska omedelbart anmäla detta hos länsstyrelsen. 

5.6.3. Buller 

Samtliga beräkningsfall i bullerutredningen från 2015 visar att alla bostadshusfasader 

förutom 6:38 utsätts för bullernivåer högre än 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Vad 

gäller maximal ljudnivå beräknas nivåer högre än 70 dBA på samtliga bostadshusfasader 

förutom 6:38 och 13:69. Med ett schablonvärde på 25 dBA för fasadreduktionen innebär 

detta att för bostäderna ovan uppfylls inte heller riktvärdena inomhus. Samtliga 

bostäder uppfyller dock 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.   

Bullerreducerande åtgärder har utförts på 22 fastigheter vid vilka riktvärdena 

överskrids. Vid övriga 22 av de fastigheter där riktvärdena överskrids finns idag inga 

uppgifter om att bullerreducerande åtgärder har genomförts.  

Eftersom planförslaget inte räknas som väsentlig ombyggnad finns det inga krav på att 

riktvärdena 55 dB(A) ska uppnås. Trafikverket prioriterar därför inte in specifika 

bulleråtgärder i projektet. Efter genomförd ombyggnad finns dock möjlighet att söka 

åtgärder genom Trafikverkets nationella bullerprogram.   

5.6.4. Damning 

I samband med sopning av gång-, cykel- och vägbanorna minimeras risk för damning 

om bevattning av ytan sker. Regelbunden sopning av vägbanan minskar mängden damm 

som ligger på vägbanan.  

Vegetation längs vägen bidrar till att minska mängden damm från vägen till närboende. 

Så långt det är möjligt föreslås därför att vegetation sparas, alternativt planteras, i syfte 

att minska damning.  

5.6.5. Föroreningar i luft 

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås. Planerade åtgärder för vägen kommer att 

bidra till ett jämnare trafikflöde vilket medför mindre utsläpp av luftföroreningar från 

trafiken.  

5.6.6. Föroreningar i mark  

I samband med geotekniska undersökningar i nästa skede bör marken undersökas vid 

de kända potentiellt förorenade områden som framgår av tabell 8 nedan. Resultatet av 

undersökningarna ska samrådas med tillsynsmyndighet innan beslut tas om framtida 

hantering av dessa områden.  

Tabell 8. Potentiellt förorenade områden som bör undersökas i nästa skede. 

 Fastighet Primär Bransch 

6 Hofors 13:146 Drivmedelshantering 

9 Hofors 7:64 Drivmedelshantering 

10 Hofors 7:80 Drivmedelshantering 

11 Hofors 6:76 Drivmedelshantering 
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Under byggskedet ska varsamhet iakttas i samband med schaktarbeten. Om misstanke 

om förorening uppstår, via syn- eller luktintryck, ska arbetena omedelbart stoppas och 

samråd ska ske med tillsynsmyndigheten. 

5.6.7. Föroreningar i vatten 

Anläggande av grönytor i anslutning till väg samt gång- och cykelvägar föreslås för att 

infiltrera dagvatten och därmed minska belsatningen på recipienten.  

5.6.8. Påverkan under byggtiden 

Exempel på åtgärder som kan minimera eller eliminera bullerstörningar under 

byggtiden är tidbegränsning av viss verksamhet samt val av maskiner, utrustning och 

arbetsmetod som minimerar bullerstörningar.  

Exempel på åtgärder som kan minimera eller eliminera risken för förorening av 

dagvattnet är att kontrollera arbetsplatsen under byggtiden så att inte förorenat vatten 

läcker ut i dagvattensystem och på så sätt ut i Lill-Gösken och att utrusta 

arbetsmaskinerna med bukplåtar som samlar upp spill av motorolja, transmissionsolja, 

hydraulolja och bränsle.  

5.6.9. Allmänna åtgärder 

I publikation TDOK 2012:93 ”Generella miljökrav vid entreprenadupphandling” 

redovisar Trafikverkets gemensamma grundkrav på omgivningsmiljö vid upphandling 

av entreprenadtjänster. Av publikationen framgår bland annat att entreprenören ska 

upprätta en entreprenadanpassad miljöplan. I publikationen framgår även krav på olika 

fordon och arbetsmaskiner samt skärpta krav för känsliga områden. Krav ställs även på 

drivmedel, kemiska produkter samt val av material och varor. 
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

6.1.1. Riksintresse för kommunikation 

Avstängning eller begränsning av framkomlighet av E16 under byggtiden kan påverka 

både framkomligheten för trafiken.  Sammantaget bedöms dock planerade åtgärder 

innebära en förbättring för framkomligheten för trafiken på E16. 

I korsningarna som byggs om till cirkulationsplatser ökar framkomligheten i 

anslutningarna till E16. Risken för att vänstersvängande fordon på E16 stoppar upp 

bakomvarande trafik byggs bort med cirkulationsplatser. 

Den sammanhängande gång- och cykelvägen ökar framkomligheten för oskyddade 

trafikanter som färdas längs med E16. 

Planförslaget kan påverka framkomligheten då vägbanan smalnas av visuellt och 

övergångar omplaceras. De cirkulationsplatser som planeras i vägbanan utformas dock 

så att framkomligheten påverkas minimalt för genomfartstrafiken på E16. Tydligare 

passager för fotgängare och cyklister bidrar till att det blir ett jämnare trafikflöde längs 

sträckan genom Hofors.  

I korsningarna som byggs om till cirkulationsplatser ökar kapaciteten i anslutningarna 

till E16. Eftersom inga förändringar av vägens sträckning eller hastigheter planeras är 

kapaciteten i övrigt oförändrad. 

6.1.2. Restid/komfort 

Hastigheten på E16 är oförändrad, vilket inte leder till några restidsvinster. 

Korsningarna som byggs om till cirkulationsplatser innebär en marginell försämring av 

restiden för genomfartstrafiken på E16. I nuläget finns dock en risk för köbildning i 

samband med vänstersväng. Denna risk försvinner med de nya cirkulationsplatserna 

och bidrar till att framkomligheten ökar marginellt. 

Ett antal in- och utfarter till E16 försvinner i och med föreslagen utformning vilket 

förbättra framkomligheten på E16. 

6.1.3. Kollektivtrafik 

Utformningen av busshållplatserna i lågfartszonen ger ökad säkerhet och tillgänglighet 

för den kollektivtrafiken. 

 

6.1.4. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten på E16 kommer att öka eftersom sträckan får en enhetlig standard 

utformad för gällande hastighet. 

I korsningarna som byggs om till cirkulationsplatser ökar trafiksäkerheten eftersom 

antalet svåra olyckor kommer att minska. I cirkulationsplatser är det statistiskt färre 

olyckor med svårt skadade än i vanliga korsningar med väjningsplikt, vilket leder till att i 

korsningarna som byggs om till cirkulationsplatser kommer trafiksäkerheten att öka. 



45 
 

Separerad gång-och cykelbana ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs 

med E16. Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager ökar trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter som korsar E16. 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Planerade åtgärder bedöms medföra en positiv utveckling för Hofors då E16 väntas få en 

mer stadslik gatukaraktär. Det kan upplevas mer attraktivt för turister och 

yrkeschaufförer på genomresa vilket är i linje med kommunens strategi för tillväxt och 

ekonomisk utveckling som bland annat har kommunikationer och företagande som 

fokusområden.  

Aktuell del av E16 har också stor betydelse för boende i Hofors eftersom den är en viktig 

länk för lokaltrafiken och den funktionen kommer att bestå med planförslaget. 

6.3. Miljö och hälsa 

6.3.1. Kulturmiljö 

Planförslaget bedöms inte inverka på någon av de två lämningarna då dessa inte ligger 

inom planområdet. Planförslaget bedöms därmed inte medföra några negativa 

konsekvenser för kulturmiljön. 

 

6.3.2. Risk för hälsa och säkerhet (farligt gods) 

Vid implementering av föreslagna riskreducerande åtgärder (avåkningsskydd och 

vägkant med kantsten) punkter bedöms att tillräcklig riskreducering erhålls ur ett 

skälighetsperspektiv. Detta medför att planförslaget medför en förbättring avseende 

risker förknippade med transporter av farligt gods jämfört med nollalternativet.  

Samhällsriskberäkningarna visar att risken är på en acceptabel nivå, vilket i huvudsak 

beror på en låg persontäthet, samt att antalet transporter av farligt gods är lågt. Även vid 

utförd känslighetsanalys, i vilken befolkningstätheten mångdubblas, är risknivån relativt 

låg, varför inga riskreducerande åtgärder behöver implementeras ur ett 

samhällsriskperspektiv.  

Riskpåverkan från drivmedelsstation belägen på Hofors 13:146 har bedömts som 

acceptabel med kvalitativ bedömning. 

6.3.3. Buller 

Planerade åtgärder, främst sänkt hastighet och minskade antal start och stopp, längs 

sträckan bedöms kunna bidra till en bättre ljudmiljö längs vägen.  

Beräkningar avseende vägtrafikbuller genom Hofors visar att planförslaget (där 

hastigheten förväntas sänkas till 40 km/h), oavsett dagens eller prognosårets 

trafikmängder, innebär en viss bullerreducering avseende dygnsekvivalenta ljudnivåer 

men avseende maximala ljudnivåer så blir det ingen skillnad mellan nollalternativet och 

planförslaget. 
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6.3.4. Bländning 

Att uppföra en cirkulationsplats i korsningen mellan E16 och Ängkärrsgatan medför att 

fastigheten direkt söder om Göklundsvägen inte kommer att ha samma problem med 

bländning som i nuläget då väglinjen ändras för trafiken på Ängkärrsgatan. 

Grannfastigheterna, se figur 18, kan dock påverkas negativt eftersom att trafik på E16 

riktas mot dem inne i cirkulationsplatsen samt att Göklundsvägen riktas om längst 

söderut innan den ansluter till E16.  

Om bländningsskydd uppförs längs E16:s södra sida vid den aktuella korsningen och om 

befintlig vegetation lämnas kvar så bedöms inte planförslaget sammantaget medföra 

större negativa konsekvenser avseende bländning än nollalternativet.  

  

Figur 18. Bländningssituation med planförslaget (Copyright Lantmäteriet) 

 

6.3.5. Damning 

Om föreslagna åtgärder vidtas minimeras risk för damning. Det går dock inte att 

utesluta att problem med damning uppstår under korta perioder.  

6.3.6. Föroreningar i luft 

Planförslaget medför ingen ökning av trafiken annat än den som även skulle ha skett vid 

nollalternativet. Planerade åtgärder medför ett bättre trafikflöde. Sammantaget bedöms 

vägplanen medföra åtgärder vilka förbättrar luftkvaliteten inom planområdet.  

6.3.7. Föroreningar i mark  

Schakt i förorenad jord kan medföra spridning till omgivande luft, mark och vatten. 

Inom och i närheten av det aktuella området finns elva potentiellt förorenade områden. 

Planerade åtgärder bedöms beröra fem av dessa vilka föreslås undersökas i nästa skede. 

Påträffas föroreningar inom området ska samråd med tillsynsmyndighet hållas där en 

plan tas fram vilken hanterar frågan hur föroreningarna kan hanteras för att minimera 

spridning i samband med planerade åtgärder. 

 

N 
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6.3.8. Föroreningar i vatten 

Grönytor föreslås anläggas i anslutning till vägen samt gång- och cykelbanor vilket 

minskar mängden dagvatten som kan bildas inom området. Föroreningar i vattnet kan 

här infiltrera i marken och fastläggas istället för att transporteras ut via dagvatten nätet 

till recepient. Dagvattenhanteringen inom aktuellt området kommer alltså, med 

föreslagen utformning, bidra till viss minskad påverkan på dagvattenrecipienterna då de 

idag ej grönklädda ytorna bidrar till en större mängd dagvatten som riskerar att förorena 

dagvattenrecipienten med avseende på bland annat kväve och fosfor men även metaller.  

6.4. Åtgärder som undantas från förbud eller skyldigheter 

Inom planområdet finns inga objekt som omfattas av det generella strandskyddet eller 

det generalla biotopskyddet enligt miljöbalken.  

6.5. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Någon samhällsekonomisk bedömning har inte gjorts för projektet, då projektet i 

huvudsak är en anpassning till gällande hastighet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

6.6. Påverkan under byggnadstiden 

Byggskedets miljöhänsyn kommer bland annat att regleras i 

bygghandling/förfrågningsunderlag. Den blivande entreprenören kommer att ha ett 

ansvar enligt gällande kontrakt och kvalitetssystem samt skyldighet att ha en 

egenkontroll i Miljöbalkens mening. Arbetena bör planeras till lämplig tidpunkt på året 

och i första hand utföras dagtid. Information till närboende bör lämnas i samband med 

större planerade arbeten. Buller från byggverksamheten behandlas i Naturvårdsverkets 

författningssamling NFS 2004:15 ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

byggplatser”. 

Påverkan under byggtiden bedöms i huvudsak kunna medföra förhöjda buller- och 

vibrationsnivåer, begränsad framkomlighet i området och i viss mån damning. Under 

byggskedet kommer kemikalier, petroleumprodukter, hydrauloljor m.m. att hanteras. 

Hanteringen av dessa produkter kan medföra att spill sker i samband med olyckor eller 

ovarsamhet vid hantering och förvaring. Risk kan finnas under byggtiden att 

föroreningar läcker ut i omgivande recipienter med negativa konsekvenser som följd. 

Avstängning eller begränsning av framkomlighet av E16 under byggtiden kan påverka 

både framkomligheten för trafiken och boende längs de vägar dit trafiken omleds. Det 

eftersträvas att genomfartstrafiken (trafik på E16) ej omleds eller att avstängning görs. 

Endast kortare omledning kan bli aktuellt. 

Inom området finns flera potentiellt förorenade områden. I anslutning till dessa bör 

varsamhet iakttas på förekomst av föroreningar. Påträffas misstanke om förorening, till 

exemepl via syn- eller luktintryck ska arbetena omedelbart stoppas och 

tillsynsmyndighet kontaktas.  

Ingen undersökning av befintlig beläggning har gjorts i vägplanen. Genomfarten 

byggdes om 1994 och det finns inga uppgifter om att beläggningen bestod av den 

tidigare typen med tjärhaltiga/ miljöfarliga ämnen (PAH). I övrigt så gäller ovanstående 

stycke om misstanke om förorening påträffas. 
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7. Samlad bedömning 

7.1. Miljökonsekvenser 

Med implementering av föreslagna skyddsåtgärder samt vidtagande av 

rekommenderade försiktighetsmått medför planförslaget, jämfört med nollalternativet, 

en förbättring (om än ibland marginell) avseende:  

- Framkomlighet för trafiken på E16 (riksintresset) 

- Risker förknippade med transporter av farligt gods 

- Buller från vägtrafik för boende längs E16 avseende dygnsekvivalenta ljudnivåer 

- Luftkvaliteten 

- Påverkan på recipienter från dagvatten från planområdet 

Följande miljöaspekter bedöms inte få varken positiva eller negativa konsekvenser om 

planförslaget genomförs:  

- Kulturmiljö 

- Buller från vägtrafik för boende längs vägen avseende maximala ljudnivåer 

- Bländning 

- Damning 

I samband med byggskedet finns risk för negativ påverkan avseende några aspekter. 

Fortsatta undersökningar samt uppföljning under byggskedet krävs för att se till att 

minimera risker som kan uppkomma avseende: 

- Byggdamm och buller 

- Risk för spridning av eventuella föroreningar 

 

7.2. Överensstämmelse med de transportpolitiska målen 

Med föreslagna åtgärder får E16 en enhetlig standard genom Hofors, vilket bidrar till en 

jämnare trafikrytm. Sammanvägt kommer restiden för genomfartstrafik öka något 

samtidigt som även tillgängligheten för oskyddade trafikanter ökar något vilket är i linje 

med funktionsmålet. 

Med föreslagna åtgärder på E16 ökar trafiksäkerheten för såväl fordonstrafikanter som 

gång- och cykeltrafikanter vilket är i linje med hänsynsmålet. En framtida trafikökning 

leder till något ökade hälsoproblem med avseende på buller och luftföroreningar. Dock 

genererar inte utbyggnaden av vägen i sig någon trafikökning, vilket innebär att 

åtgärden är i linje med hänsynsmålet.  

7.3. Möjligheter att nå miljökvalitetsmålen 

För miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bedöms förutsättningarna för att nå målet 

bli större med planförslaget.  
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För målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen 

övergödning och Ett rikt växt- och djurliv bedöms möjligheten att nå målen inte 

påverkas varken positivt eller negativt. 
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 
och bestämmelser om hushållning med mark 
och vattenområden 

8.1. Hänsynsregler 

Nedan följer en redovisning av hur, de för projektet relevanta hänsynsreglerna, har 

beaktats. 

Bevisbörderegeln (2 kap 1 § MB) 

Trafikverket ska vid sin prövning av vägplanen visa vilka förpliktelser som tagits med 

hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna.  

Kunskapskravet (2 kap 2 § MB) 

Denna miljöbeskrivning syftar till att inhämta kunskap om miljöfrågorna i projektet för 

att begränsa negativa störningar och finna miljöanpassade lösningar. Information har 

bland annat inhämtats från länsstyrelse och kommun samt samråd med allmänhet.  

Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik (2 kap 3 § MB) 

I miljöbeskrivningen redovisas de åtgärder som bör vidtas i den fortsatta 

handläggningen av vägplanen. Åtgärderna innebär ofta lösningar för att milda eller 

begränsa förväntade negativa miljökonsekvenser. Bästa möjliga teknik ska användas vid 

yrkesmässig verksamhet som till exempel vid arbetet med vägens konstruktion, drift och 

underhåll.  

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna (2 kap 5 § MB) 

Befintlig väganläggning ska så långt som det är möjligt nyttjas i planerade åtgärder. 

Eventuella överskottsmassor ska i största möjliga mån återanvändas inom vägområdet.  

Lokaliseringsprincipen (2 kap 6 § MB) 

Vägplanen följer intentionerna enligt Översiktsplanen för Hofors kommun (antagen 

2010-06-14). I och med att befintlig väg nyttjas även fortsättningsvis minimeras intrång 

och olägenhet för människors hälsa och miljön.   

Rimlighetsavvägning (2 kap 7 § MB) 

Det är verksamhetsutövarens uppgift att visa att kostnaden för en åtgärd inte är 

miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. Vid denna bedömning ska 

nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämföras med kostaderna för 

åtgärdena.  

Planförslaget innebär varken nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av vägen, och det 

finns därför inga krav på att riktvärdena för buller uppnås.  

Åtgärder för att minska risk för bländning och damning samt risker förknippade med 

farligt gods som transporteras på E16 kommer att vidtas i den mån det anses rimligt.  
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Vägdagvattnet leds via samma ledning som stora delar av Hofors centrums dagvatten. 

Att anlägga separat omhändertagande och rening av vägdagvattnet, alternativt rena total 

mängd dagvatten, bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart.  

Ansvar för skadad miljö (2 kap 7 § MB) 

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medför 

skada på miljön ansvarar för skadan tills den har upphört. Miljöbeskrivningen redovisar 

den påverkan som uppkommer av projektet samt vilka åtgärder som kommer att vidtas 

samt som föreslås vidtas för att avhjälpa och motverka att skada och olägenhet 

uppkommer.  

Slutavvägning (2 kap 9,10 § MB) 

Om de skyddsåtgärder föreslagna i projektet vidtas görs bedömningen att ingen 

kvarvarande, betydande miljöpåverkan kommer att uppstå. 

8.2. Miljökvalitetsnormer 

8.2.1. Vatten 

Dagvatten från planområdet släpps till Lillåbäcken vilken leder ut till Lill-Gösken. 

Dagvattnet kan innehålla tungmetaller (exempelvis kadmium och bly) och kväve. En del 

av de hårdgjorda ytor som finns inom planerat område ska, enligt förslaget, anlägags 

med grönytor, till exempel gräs och rabatter. Följden blir alltså att utveckling enligt 

planförslaget leder till att en mindre mängd förorenat vägdagvatten når recipienterna 

vilket bedöms vara positivt för möjligheten för att normerna för god ekologisk status och 

god kemisk ytvattenstatus kan följas. 

8.2.2. Buller 

Eftersom Hofors har färre än 100 000 innevånare, finns det inte något formellt krav på 

bullerkartering. Det finns därför inte heller några beslutade miljökvalitetsnormer. 

8.2.3. Luft 

I dagsläget överskrids inte miljökvalitetsnormen för utomhusluft enligt Förordning 

(2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft och de åtgärder som planeras i 

och med vägplanens genomförande bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt.  

8.3. Hushållning med mark- och vattenresurser 

E16 är av riksintresse för kommunikationer samt framtida utbyggnad för förbi-

fart/genomfart Hofors. Planförslaget innebär en förbättring för framkomligheten för 

trafiken på E16. Planförslaget medför ingen ökning av trafiken annat än den som även 

skulle ha skett vid nollalternativet. 
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9. Markanspråk och pågående markanvändning 

Vägområdet kommer i föreslagen utformning endast omfatta vägen till och med 

kantsten. Övrig mark som behövs för de åtgärder som planeras, såsom gång- och 

cykelväg samt utrustningszonen kommer att ligga inom den kommunala detaljplanen 

som tas fram samtidigt som denna vägplan.  

Förslaget kräver att totalt tas ca 190 m2 mark tas i anspråk jämfört med vad som idag 

ligger inom vägområdet. Ca 100 av dem är kommunal mark och resterande är privatägd 

bostadsmark. Motivet till att ta dessa ytor i anspråk för vägen är att få plats med 

cirkulationer vilka ökar både tillgänglighet och trafiksäkerhet.  

Markåtkomst hanteras i samband med framtagandet av detaljplanen för E16s genomfart 

genom Hofors vilket sker parallellt med framtagande av denna vägplan.  

Etableringsyta för arbetsmaskiner och material föreslås av Hofors kommun anläggas på 

fastigheten Hofors 20:1, se figur 19.  

 

Figur 19. Förslag på etableringsplats på fastigheten Hofors 20:1  

  

N 
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10. Fortsatt arbete 

10.1. Tillstånd och dispenser  

Miljöbalken 

Sakprövningar krävs enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet.   Miljöfarlig 

verksamhet som kan bli aktuellt i detta projekt är främst användning av mark, 

byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människor och 

miljön.  

 Anläggning för mellanlagring av avfall t ex jord, sten ska anmälas till bygg- och 

miljöavdelningen i Hofors kommun om avfall skall lagras högst tre år innan det 

återvinns eller behandlas och mängden som mellanlagras är mindre än 10 000 

ton vid något enstaka tillfälle. 

 Uppläggning av inert avfall, om det finns risk för t ex damning eller grumling av 

vattenområde, kräver anmälan till bygg- och miljöavdelningen i Hofors 

kommun. Tillstånd krävs för att transportera massor (avfall). 

 

Kulturminneslagen 

Tillstånd hos länsstyrelsen krävs för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka eller genom 

bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada fast fornlämning.   

Vägprojektet omfattar inte någon känd fornlämning.  

 Om en tidigare okänd fornlämning påträffas under vägarbetet ska detta 

omedelbart avbrytas och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas enligt 

Kulturminneslagen kap 2, § 10. 

 

10.2. Uppföljning och kontroll 

Dokumentet Miljösäkring är ett levande dokument som följer projektet från planering 

till genomförande. I det finns de viktigaste miljöaspekterna samt skyddsåtgärder som 

ska genomföras.  

I samband med geoteknisk undersökning i nästa skede ska föroreningssituationen vid de 

potentiellt förorenade områdena undersökas.  

Berörda fastigheter har kommunalt vatten och avlopp, men eventuellt kan vissa 

fastigheter ha egna brunnar för bevattning. Brunnar inventeras i den kommande 

projekteringen. Kontrollprogram för närliggande brunnar tas fram inför byggskedet. 

Status på närliggande brunnar kontrolleras innan, under och efter byggskedet. 

Kontrollprogram för vibrationsalstrande arbeten gällande bostadshus och byggnader tas 

fram inför byggskedet. Närliggande bostadshus och byggnader besiktas före och efter 

byggskedet. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

11.1.1. Fastställelseprövning 

Denna vägplan kommer att ställas ut (kungöras för granskning) och genomgå 

fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda fastighetsägare och övriga 

lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och 

kommenteras i ett utlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar 

vägplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta 

del av ändringen. Är revideringen omfattande kan planen behöva ställas ut på nytt.  

Vägplanen och utlåtandet översänds till Länsstyrelsen som yttrar sig över vägplanen.  

Därefter begärs fastställelse av planen. 

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

som tillkommit efter granskningstiden, bland annat utlåtandet.  Efter denna så kallade 

”kommunikation” kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan godtas och 

uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. 

Det eventuella fastställelsebeslutet kungörs och berörda fastighetsägare ges möjlighet att 

överklaga beslutet till regeringen. Om ingen överklagar vinner vägplanen laga kraft. 

Vid en eventuell regeringsprövning avgörs om överklagandet skall tas upp till prövning, 

om det skall avslås eller om vägplanen skall återsändas till Trafikverket för omarbetning.  

 

11.1.2. Rättsverkningar av fastställelsebeslutet 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

 Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

 Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. 

Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig 

nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för 

t.ex. tillfälliga upplagsplatser.  När den aktuella marken tas i anspråk har 

berörda fastighetsägare rätt till ersättning. 

 Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

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. 
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11.1.3. Kommunala planer 

Hofors kommun arbetar med en detaljplan för aktuellt vägområde vilken omfattar 

vägområde samt intilliggande gång- och cykelbanor samt parkmark. Detaljplanen 

kommer att omfatta hela området som omfattas av denna vägplan. Detaljplanen 

kommer att antas innan vägplanen fastställelseprövas. 

Den kommande detaljplanen för E16 genom Hofors bedöms stämma överens med 

Hofors kommuns översiktsplan (antagen 2010-05-10).  

 

11.2. Genomförande 

11.2.1. Organisation 

Åtgärderna som planeras utmed allmän väg kommer att byggas med Trafikverket som 

byggherre.  

 

11.2.2. Väghållningsansvar  

Trafikverket är väghållare för väg E16. Den intilliggande gång- och cykelbanan och den 

södra trottoaren från korsningen med Göklundsvägen till den befintliga cirkulationen 

har kommunal väghållare. Endast gång- och cykelbanan från Göklundsvägen och 

västerut kommer att ingå i det allmänna vägnätet. Anslutande vägar mot väg E16 är 

kommunala.  

Någon förändring av väghållningsansvaret planeras ej.  

 

11.2.3. Produktion 

Ombyggnationen beräknas ske med pågående trafik på väg E16. Under byggnationen 

kan det krävas trafiksignaler som endast tillåter trafik i ett körfält samt eventuell 

tillfällig trafikomläggning av kollektivtrafiken. Det eftersträvas att genomfartstrafiken 

(trafik på E16) ej omleds eller att avstängning görs. Endast kortare omledning kan bli 

aktuellt. 

Inför byggskedet görs en mer detaljerad planering. 

 

11.3. Finansiering 

E16 omfattas av Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 och därmed statlig 

finansiering. Projektet finansieras i projekterings- och produktionsskedet av Hofors 

kommun, Region Gävleborg och Trafikverket. Totalt bedöms projektet kosta ca 30 

miljöoner kronor. Kostnaden inkluderar byggherrekostnader, anläggningskostnader 

samt kostnader för projektering och marklösen.  
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Trafikverket, Box 417, Gävle. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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