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1. Sammanfattning 

Väg 244 och väg 63 förbinder Grythyttan med Hällefors, ca 6 km. Väg 63 och 244 är 

funktionellt prioriterade vägar med betydelse för långväga personresor, dagliga personresor, 

kollektivtrafik och godstransporter. Hällefors är kommunens huvudort med bostäder och ett 

flertal större arbetsplatser. Grythyttan är en mindre ort med färre bostäder men med flera 

arbetsplatser, bland annat universitetet (Måltidens hus), bryggeriet och livsmedelsbyn. 

Tätorterna ligger på cykel-pendlingsavstånd från varandra, men det saknas idag en 

separerad gång- och cykelväg mellan kommunens två största tätorter.  

Trafikverket har fattat ett beslut att bygga en gång-och cykelväg mellan Hällefors och 

Grythyttan. Gång- och cykelvägen ska gå på östra sidan av väg 244 från Grythyttan fram till 

Spendrups, och byter där till västra sidan av väg 244 och vidare längs väg 63 hela vägen 

fram till Hällefors. Gång- och cykelvägen ska vara tre meter bred och huvudsakligen 

separeras från vägen med en tre meter bred sidoremsa. På kortare sträcka frångås detta, då 

placeringen av gång- och cykelvägen anpassas efter fastigheter som ligger nära bilvägen. Där 

åtskiljs istället biltrafiken och gång- och cykeltrafiken med räcke.  

Projektet innefattar även busshållplatserna längs sträckan. Av de fem befintliga 

busshållplatserna kommer tre att byggas om och tillgänglighetsanpassas. Två av 

hållplatserna tas ur bruk.  

Väg 63 och väg 244 kommer ha samma utformning som den har idag, även med en gång- 

och cykelväg utbyggd. Några hastighetsdämpande åtgärder föreslås ej.  

Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte kan anses medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Det finns sex byggnadsplaner/detaljplaner längs vägen som påverkas, i varierande grad. Det 

innebär att vägplanen samordnas med kommunens planarbete. En gång- och cykelväg längs 

väg 244 och väg 63 lyfts fram i kommunens översiktsplan genom ”Bland annat bör en ny 

gång- och cykelväg anläggas mellan Hällefors och Grythyttan”. 

Gång- och cykelvägen planeras i ett område med skogsdominerat landskap. I 

utredningsområdet växer både gran- och tallskog men även yngre lövskog, främst med björk 

som dominerande trädslag. Småskalig jordbruksmark finns i anslutning till bebyggelse i 

södra delen av utredningsområdet. Jordbruksmarken utgörs av betesmark, vallodling och 

igenväxande jordbruksmark. Merparten av de potentiella naturvärdesobjekten som har 

identifierats i utredningsområdet är knutna till jordbruksmark. I anslutning till 

jordbruksmarken finns objekt som omfattas av generellt biotopskydd: alléer, stenmurar, 

odlingsrösen och öppna diken. Gång- och cykelvägen passerar över sex mindre vattendrag. 

Vattendrag bidrar till variationen i landskapet och utgör potentiella naturvärdesobjekt. 

Inga sedan tidigare kända naturintressen eller formellt skyddade områden berörs av den 

planerade gång och cykelvägen. I utredningsområdet har matt- och revlummer, som är 

fridlysta enligt 9 § i artskyddsförordningen, påträffats. Fridlysning enligt 9 § i 

artskyddsförordningen innebär att det är förbjudet att gräva eller dra upp växterna med 

rötterna.  
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Den planerade gång- och cykelvägen passerar delar av en grundvattenförekomst, 

Svartälvsåsen, Hälleforsområdet (id-nr: SE663160-142635) och väster om den planerade 

sträckningen ligger Jeppetorps vattenskyddsområde.  

Aktuell sträcka ligger inom ett område utpekat som särskilt värdefullt vatten för kulturmiljö. 

Länsstyrelsen beskriver att området pekades ut som särskilt värdefullt för kulturmiljövården 

år 2005 då vatten som kan behöva skyddas för framtiden ombads listas på uppdrag av 

Riksantikvarieämbetet.  

Inga regionala intressen för kulturmiljövård påverkas av projektet. Inga byggnadsminnen 

påverkas av projektet, men det finns några kulturhistoriskt intressanta objekt som kan 

beröras av projektet. 

Inga riksintressen finns inom utredningsområdet. 

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden finns det inga potentiella 

förorenade områden som ligger i direkt anslutning till den tänkta sträckningen. 

Den planerade gång och cykelvägen kommer sannolikt ha små konsekvenser för såväl natur- 

som kulturmiljö, och kommer ha liten påverkan på landskapet. Den kommer att passera och 

påverka sex mindre vattendrag där vägtrummor kommer att anläggas, samt utfyllnad av 

vattenområde. Anläggande av trummor och utfyllnad i vattenområde är vattenverksamhet 

och dessa åtgärder kommer att hanteras i en anmälan om vattenverksamhet.  

En ny gång-och cykelväg innebär konsekvenser för fastigheterna längs sträckan. Föreslagen 

sträckning innebär främst intrång i skogsfastigheter, men på kortare sträcka kommer även 

bostadsfastigheter att påverkas. 

Under byggskedet kommer trafiken på väg 63 och väg 244 att påverkas. Omledning är inte 

möjlig då det inte finns lämpliga omledningsvägar. Det kan innebära att kortare köer tidvis 

kan komma att uppstå. Några större framkomlighetsproblem bedöms inte uppstå.    

Tidigast möjlig byggstart planeras till 2021. Projektet finansieras genom medel avsatta i 

länstransportplanen. Bedömd kostnad för hela projektet är cirka 50 miljoner kronor. 
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2.  Beskrivning av projektet 

2.1. Bakgrund 

Väg 244 och väg 63 förbinder Grythyttan med Hällefors, ca 6 km. Väg 63 och 244 är 

funktionellt prioriterade vägar med betydelse för långväga personresor, dagliga personresor, 

kollektivtrafik och godstransporter. Hällefors är kommunhuvudort med bostäder och ett 

flertal större arbetsplatser. Grythyttan är en mindre ort med färre bostäder men med flera 

arbetsplatser bl.a. universitetet (Måltidens hus), bryggeriet och livsmedelsbyn. Tätorterna 

ligger på cykel-pendlingsavstånd från varandra (Se figur 2.1). 

 

 Figur 2.1. Orienteringskarta 
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Trafikflödet är ca 3 100 fordon per dag (årsdygnstrafik=ÅDT) mellan Grythyttan och 

Hammarn och ca 4 100 mellan Hammarn och Hällefors. Högsta tillåten hastighet mellan 

Grythyttan och Hammarn är 90 km/tim och mellan Hammarn och Hällefors 80 km/tim.  

Det saknas idag en separerad gång- och cykelväg mellan kommunens två största tätorter. 

Det finns en utvecklingspotential då sträckan är ca 6 km och att studenter vid Måltidens hus 

kan bosätta sig i Hällefors och cykla till universitetet i Grythyttan. Arbetspendling till 

arbetsplatser som bryggeriet underlättas.  

I Region Örebro cykelstrategi uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa cykelförbindelser 

mellan större tätorter i länet samt att förbättra tillgängligheten till målpunkter så som 

arbetsplatser, vård, skola och service.  

Trafikverket har fattat ett beslut att gå vidare med en vägplan för en gång-och cykelväg 

mellan Hällefors och Grythyttan. Under arbetet har Svealandstrafiken kommit med 

önskemål om att tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan, vilket har inarbetats i 

projektet.   

Ett samrådsunderlag var ute för samråd under februari-mars 2019 och Länsstyrelsen fattade 

ett beslut om att projektet inte anses medföra betydande miljöpåverkan 2019-04-10. 

Därefter gjordes ett omtag, på grund av projektet valda att låta gång- och cykelvägen byta 

sida om väg 244 i anslutning till Spendrups. Det innebar ny samrådstid, maj-juni 2020, men 

länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan kvarstod.  

I arbetet fram till denna handling har även andra alternativ studerats. I ett tidigare skede 

fortsatte gång- och cykelvägen på den östra sidan av väg 244 och 63 hela vägen fram till 

Hällefors. Alternativet har valts bort eftersom det på den delen av sträckan, från Spendrups 

fram till Hällefors, ligger en äldre vattenledning av eternit. Osäkerheten kring ledningens 

exakta läge och skick gör att Trafikverket inte vill bygga en gång- och cykel med den 

dragningen. 
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2.2. Planläggningsprocessen 

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

som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen klarläggs var och hur vägen 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. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Trafikverket beskriver sedan 

projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder i vägplanens 

samrådshandling. Figur 2.2 visar hur planläggningsprocessen ser ut om projektet inte kan 

antas innebära betydande miljöpåverkan. Vägplanen planeras då enligt typfall 2 och 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 påbörja 

vägbyggnadsåtgärderna. 

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 2.2. Planläggningsprocessen enligt typfall 2. 

 

 

2.3. Ändamål och projektmål 

2.3.1. Transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmål och hänsynsmål. 

Funktionsmålet  

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 

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

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
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utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

Hänsynsmålet  

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

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

också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  

Jämställdhet 
Ett av Sveriges transportpolitiska delmål är ett fullt ut jämställt transportsystem. Det 

innebär att kvinnor och mäns behov och värderingar tillmäts lika stor betydelse och beaktas 

i lika hög grad. Hur kvinnor och män rör sig i transportsystemet skiljer sig åt, bland annat 

gällande resvanor, färdmedelsval och tillgång till bil. Det finns även stor skillnad i attityder 

till resor och färdmedel.  

2.3.2. Projektmål 

Projektets mål är att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg som förbinder 
Grythyttan-Hällefors;  

• Att oskyddade trafikanter kan ta sig fram smidigt, grönt och tryggt.  

• Fastställd och laga kraftvunnen vägplan.  

• Ha en god dialog med berörda kommuner.  

• Ha en god dialog med berörda fastighetsägare.  

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

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

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

livscykelperspektiv med målsättningen att minimera livscykelkostnaderna. Alla 

förändringar i anläggningen utförs även med målsättningen att minska energianvändningen 

och utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv. 

Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll och felavhjälpning kan utföras 

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

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

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

2.3.3 Redogörelse av Natura 2000-områden och andra riksintressen 

Inga riksintressen eller Natura 2000-områden finns inom utredningsområdet. Sydväst om 

Hällefors, som närmast cirka 500 meter väster om utredningsområdet, finns ett riksintresse 

för naturvård: Hammarmossen och Knuthöjdsmossen. Riksintresset utgörs av mossar i 

Svartälvens flacka dal. Mossarna är gölrika och har bland annat ett rikt fågelliv. 

Hammarmossen är en välvd högmosse. Delar av riksintresset är skyddade som 

naturreservat och Natura 2000-områden. Riksintresset för naturvård ingår i ett stort 

område av riksintresse för friluftsliv som fortsätter norr om Hällefors. 
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2.4. Avgränsningar 

2.4.1. Geografisk avgränsning 

Utredningsområdet avgränsas i norr av korsningen mellan väg 63 och de kommunala 

gatorna Basvägen och Svartälvsvägen. Därefter följer utredningsområdet väg 63 och vidare 

längs väg 244 för att avslutas vid Grythyttans norra infart, vid korsningen med Kyrkogatan.  

2.5. Nollalternativ 

Bedömningar av vägåtgärdernas effekter och konsekvenser genomförs med utgångspunkt 

från vägens referensnivå utan åtgärder och med dagens och framtida trafikflöden. Det kallas 

nollalternativ och innebär att befintlig väg enbart åtgärdas med normalt drift- och underhåll 

och att ingen gång- och cykelväg byggs. 
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3. Miljöbeskrivning 

3.1. Syfte  

Syftet med miljöbeskrivningen är att beskriva de huvudsakliga effekterna och 

konsekvenserna för människor hälsa och miljö, samt att beskriva vilka skyddsåtgärder som 

ska vidtas för att begränsa projektets negativa effekter på miljön.  

Denna miljöbeskrivning har huvudsakligen författats av teknikansvarig miljö och i arbetet 

har även flera expertkompetenser inom Sweco medverkat inom följande områden: 

geoteknik, förorenad mark, kulturmiljö, vatten, naturvärdesinventering, trafikanalys samt 

landskap/gestaltning. 

3.2. Läsanvisning 

I kapitel 4 beskrivs förutsättningar och de befintliga förhållanden som bedömts relevanta för 

detta projekt: förutsättningar för respektive miljöaspekt under 4.5. Miljö. 

I kapitel 6 beskrivs effekter och konsekvenser under bygg- och driftskedet för trafik- och 

användargrupper, lokalsamhälle och regional utveckling samt för respektive miljöaspekt. En 

samlad bedömning över projektets effekter och konsekvenser för miljön görs i kapitel 7. I 

kapitel 8 beskrivs projektets överensstämmelse med miljökvalitetsmål, Miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark 

och vattenområden. I kapitel 9 redovisas markanspråk och pågående markanvändning.  

I kapitel 10, Genomförande och finansiering, redovisas behov av anmälan, tillstånd och 

dispenser samt kontroll, uppföljning och viktiga frågor som ska hanteras eller utredas i det 

fortsatta arbetet. Sist i kapitel 11 finns källor och underlag.  

3.3. Avgränsning av miljöbedömningen  

Utredningsområdet omfattar, för naturresurser och naturmiljö, området mellan vägen och 

den planerade gång- och cykelvägen samt en 30 meter bred korridor öster om gång- och 

cykelvägen planerade sträckning innan Spendrups, därefter en 30 meter bred korridor 

väster om gång- och cykelvägens planerade sträckning. Den inventerade korridoren är cirka 

7 km lång.  

Kulturarvsanalysen är avgränsad till en 7 km lång sträcka mellan Hällefors och Grythyttan 

med ett analysområde på 100 meter från befintlig väg. De kulturmiljövärden som ligger 

inom denna yta bedöms riskera påverkan av projektets planerade åtgärder. 

Bedömningen av åtgärdernas miljöeffekter och konsekvenser har gjorts för vägområdet och 

närliggande områden som på ett eller annat sätt kan påverkas av föreslagna åtgärder 

(influensområde). Det närliggande område som varit med i bedömningen varierar beroende 

på vilken miljöaspekt som har studerats.  

Ett antal utredningar har genomförts som underlag till plan- och miljöbeskrivningen. De 

utredningar som har koppling till miljöbeskrivningen omfattar landskapet, kulturmiljö och 

fornlämningar, naturvärden och markföroreningar. Dessa ligger som grund till 

miljöbedömningarna och relevanta delar sammanfattas i miljöbeskrivningen. Även 
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rekreation och friluftsliv, vattenmiljö och landskapsbild är viktiga miljöaspekter som finns 

med i miljöbeskrivningen.  

Buller och luft  

Trafikverket arbetar utifrån åtgärdskategorierna ”nybyggnad, väsentlig ombyggnad och 

befintlig miljö” för att avgöra vilka som är bullerberörda av ett infrastrukturprojekt. 

Projektets omfattning och dess påverkan på bullernivån i närområdet styr bedömningen vid 

val av åtgärdskategori.   

Detta projekt kommer inte att förändra den nuvarande bullersituationen längs väg 63 och är 

då att betrakta som åtgärder inom ”befintlig miljö”. Det medför att de åtgärdsnivåerna längs 

med befintlig infrastruktur är styrande för vem som är att betrakta som bullerstörd.   

Bedömningen bygger på att de planerade åtgärderna, ny gång- och cykelväg, inte väsentligt 

ändrar väganläggningen då de i huvudsak byggs inom befintlig anläggning. De planerade 

åtgärderna syftar också till att öka trafiksäkerheten inom anläggningen samt att projektet 

inte bedöms medföra någon ökning av trafikmängderna.  

Då områdestyper vilka omfattas av riktvärden för befintlig miljö (förskola/grundskola och 

bostäder) saknas inom utredningsområdet och dess influensområde, kommer inte 

bullerskyddsåtgärderna att prövas inom ramen för detta projekt.  

Då de planerade åtgärderna har potential för positiva effekter på luftkvaliteten kommer 

skyddsåtgärder för detta inte att prövas. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Beskrivning av befintlig väganläggning 

Aktuell sträcka av väg 63 respektive väg 244 går mellan Hällefors i norr och Grythyttan i 

söder. Vägrenen är mycket begränsad.  Väg 244 totalbredd är 8,5 meter där vägrenen är ca 

0.25 meter. Väg 63 totalbredd är ca 11,5, där vägrenen är ca 1,5 meter på både höger och 

vänster (Se figur 4.1 – 4.4). 

 

Figur 4.1 och 4.2. Vägrenen längs väg 244 (till vänster) och längs väg 63 (till höger). 

Korsningen mellan väg 244 och väg 63 är en trevägskorsning, där ankommande från väg 63 

västerifrån (från Hammarn) har stopplikt. Väg 63 västerifrån har en bred upphöjd refug 

medan den genomgående vägen (väg 63 norr om korsningen och väg 244 söder om den 

samma) har målade refuger.  

Figur 4.3. Korsningen mellan väg 244 (till höger i bild, mot Grythyttan) och väg 63 (till vänster i bild, 

mot Hällefors).  

Norr om korsningen är högsta tillåtna hastighet 80 km/h och söder om den 90 km/h.  

I söder är korsningen med Kyrkogatan den första korsningen i anslutning till Grythyttan. 

Det är en trevägskorsning där Kyrkogatan har väjningsplikt. Kyrkogatan har även en 

upphöjd refug.  
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Figur 4.4. Kyrkogatan, riktning in mot Grythyttan.  

4.1.1. Gång- och cykelvägnät 

Några särskilda utformningar eller lösningar för gående eller cyklister finns ej, vare sig på 

sträckan eller i anslutning till korsningarna. Då vägrenen är mycket begränsad innebär det 

en otrygg och osäker situation för de oskyddade trafikanterna längs vägen.  

Längs väg 244 finns delvis ett parallellt vägnät. Det består av enskilda grusade vägar som 

delvis är belysta. 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikflöden 

Väg 63 och 244 är funktionellt prioriterade vägar med betydelse för långväga personresor, 

dagliga personresor, kollektiv-trafik och godstransporter. Trafikflödet är ca 4 100 fordon per 

medelsnittligt dygn (Årsdygnstrafik, ÅDT) på väg 63 mellan Hammarn och Hällefors, varav 

10 % är tung trafik, och ca 3 100 fordon på väg 244 mellan Hammarn och Grythyttan, varav 

12 %tung trafik.  

Prognosen för år 2040 bedöms bli ca 5 100 fordon/dygn för väg 63 och 3 800 fordon per 

dygn för väg 244.  

Någon beräkning av antalet cyklister längs vägen har ej gjorts.  

4.2.2. Farligt gods 

Väg 244 och väg 63 är båda är rekommenderade vägar för farligt gods. Där transporteras 

under en månad 100-33 000 ton farligt gods. Det tillhör den lägsta nivån i jämförelse med 

de större europavägarna som transporterar i storleksordningen 33 000-200 000 ton 

(Kartläggning av farligt godstransporter, Räddningsverket, september 2006). 

4.2.3. Oskyddade trafikanter och viktiga målpunkter 

Projektet syftar till att åstadkomma bättre förutsättning för gång- och cykeltrafik längs med 

väg 244 och väg 63. De viktigaste målpunkterna är tätorterna Hällefors och Grythyttan, men 

på sträckan finns också arbetsplatser i form av bryggeriet (väster om vägen) och bostäder i 

form av fristående villor (öster om vägen).  
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4.2.4. Kollektivtrafik 

Det går bussar i linjetrafik mellan Hällefors och Grythyttan, linje 302 och 342. Längs 

sträckan finns fem hållplatser. Dessa består av en stolpe i vägkant och en separat 

hållplatsficka. Dessa hållplatser skapar ett passagebehov över vägen. Några ordnade 

passager i form av refuger eller liknande saknas dock.  

4.2.5. Jämställdhet 

Ett av Sveriges transportpolitiska delmål är ett fullt ut jämställt transportsystem. Befintlig 

väg kan inte påstås var fullt ut jämställd eftersom separat gång- och cykelväg saknas. Detta 

ger även en känsla av otrygghet. 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Befintlig bebyggelse och befolkning 

Väg 244 och väg 63 förbinder Grythyttan med Hällefors. Det är ca 7 km mellan de båda 

orterna. Hällefors är kommunhuvudort med bostäder och något större arbetsplatser. 

Grythyttan är en mindre ort med färre bostäder men med flera mindre arbetsplatser.   

Hällefors var som störst under 1970-talet med närmare 8 000 invånare. Därefter har en 

period av stadigt minskat antal invånare följt, men de senaste åren har ett trendbrott skett. 

Nu bor cirka 4 500 invånare i Hällefors. Även i Grythyttan har invånarantalet minskat. 

Orten var som störst på 1960-talet, med närmare 1 300 invånare, men har idag knappt 900 

invånare. 

Väster om korsningen väg 63/väg 244 återfinns Hammarn. Det är en småort bestående av 

villabebyggelse med drygt 100 invånare.  

Bostadsbebyggelsen längs väg 244 finns i huvudsak öster om vägen, med undantag för en 

mindre hyresfastighet och några småhus just söder om korsningen med väg 63. Bebyggelsen 

öster om vägen består av småhus och mindre jordbruksfastigheter. De flesta bostads- och 

jordbruksfastigheter är samlade till större anslutningar till väg 244, men det förekommer 

direktutfarter bland annat från skogsfastigheter.  

4.3.2. Turism och näringsliv 

Även om en del av Ovako Steel lade ner 1992 är det fortfarande en stor arbetsgivare i 

Hällefors. Fricweld är ett annat företag inom stålhantering och dessutom är kommunen en 

stor arbetsgivare. Mellan Hällefors och Grythyttan återfinns Spendrups bryggeri. I 

Grythyttan finns bland annat Restaurang- och hotellhögskolan vid Måltidens Hus och 

Grythyttan Stålmöbler.  

Några egentliga större turistmål längs sträckan finns ej. Det är mer orterna i sig, inte minst 

Måltidens hus och central Grythyttan som besöks av turister.  

4.3.3. Kommunala planer 

Översiktsplan 

Översiktsplanen utgör kommunens nuvarande bedömning av hur mark och vattenområden i 

stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen utvecklas under de närmsta 10-15 

åren efter antagandet. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan. Översiktsplanen för Hällefors kommun vann laga kraft 2018-05-29. I den 
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lyfts att ett gent och sammanhängande gång- och cykelvägnät är av stor betydelse för ökad 

gång- och cykeltrafik. I översiktsplanen fastslås att nya gång- och cykelvägar främst ska 

prioriteras inom och mellan utvecklingsstråken och en sträcka namnges; ”Bland annat bör 

en ny gång- och cykelväg anläggas mellan Hällefors och Grythyttan.”. 

Detaljplaner 

Det finns sex byggnadsplaner/detaljplaner längs vägen som påverkas i varierande grad.  

Tre av planerna återfinns i anslutning till Hällefors; 

1) 18-HÄO-95, Förslag till stadsplan för södra industriområdet i Hällefors köping, 

1963-12-03  

 

Figur 4.5 Urklipp från 18-HÄO-95  

Syftet med planen är industriändamål och bensinstation. Planen avser ett område sydväst 

om korsningen mellan väg 63 och Svartälvsvägen och omfattar bland annat mark för 

industriändamål och mark för park eller plantering. Planområdesgräns ligger norr om 

Svartälvsvägen, väster om järnvägen och öster om väg 63. Det innebär att delar av dessa 

vägar ligger inom planens område. Genomförandetiden har löpt ut och huvudmannaskapet 

är enskilt. 
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2) 1863-P92/5, Detaljplan för Kv Sjölejonet i Hällefors kommun, 1993-03-02 

 

Figur 4.6 Urklipp från 1863-P92/5  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett industriområde söder om 

Hällefors. Området ska kunna inrymma ny räddningsstation för kommunen. Planområdet 

är beläget cirka 500 meter söder om korsningen mellan väg 63 och Basvägen och omfattar 

bland annat mark för industri och naturområde. Planområdet innefattar del av väg 63. På 

båda sidor om väg 63 utgörs marken av naturmark. Genomförandetiden har löpt ut. 

Huvudmannaskapet är enskilt. 

Mitt på sträckan, söder om korsningen väg 244/väg 63 fanns två byggnadsplaner från 

början av 1950-talet; 18-GRY-572 och 18-HÄL-492. 

 

Figur 4.7 Urklipp från 18-GRY-572  
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Figur 4.8 Urklipp från 18-HÄL-492   

Dessa byggnadsplaner kan härledas från den byggnadsplanen 18-GRY-479, Förslag till 

byggnadsplan för ett område vid Hammarn inom Grythyttans och Hällefors socknar i 

Örebro län, vilken fastställdes den 9 mars 1946. Syftet var möjliggöra utbyggnad av 

bostäder. Redan 1952 ändrades den i och med byggnadsplanen 18-GRY-572, som innebar 

ändringar för att planen bättre skulle stämma överens med vägsträckningen för väg244. 

Några år senare, 1959, upphävdes delar av 18-GRY-479, i och med 18-HÄL-492 (NA3K), då 

man tyckte att tillkommande bebyggelse istället skulle tillgodoses i Hällefors och 

Grythyttan. Idag begränsas området i väster av järnvägen och sträcker sig över väg 244 och 

infattar fastigheterna närmst väg 244 öster om vägen. I norr slutar planen i anslutning till 

korsningen med väg 63 och i söder i anslutning till fastigheten Stentäppan. Planområdet 

omfattar bland annat områden för bostadsändamål och park eller plantering, men på båda 

sidor om väg 244 utgörs marken av mark som icke får bebyggas. Genomförandetiden har 

löpt ut. Huvudmannaskapet är enskilt. 

Söder om ovanstående plan återfinns NA 16, Detaljplan för Grythyttans livsmedelsby, 

2000-07-18.   

 

Figur 4.9 Urklipp från NA16   

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett industriområde väster om 

järnvägen. Området ska kunna inrymma ny räddningsstation för kommunen. Planområdet 
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är beläget cirka 800 meter söder om korsningen mellan väg 63 och väg 244 och omfattar 

bland annat mark för industri och naturområde. Infarten till området från väg 244 

innefattas av planen och har beteckningen Infartstrafik.  

Vid infarten till Grythyttan, vid korsningen med Kyrkogatan, återfinns ytterligare en plan; 

18-GRZ-128, Förslag till ändring av stadsplanen för norra delen av Grythyttans samhälle, 

1958-10-04. 

 

Figur 4.10 Urklipp från 18-GRZ-128. 

Syftet med detaljplanen är att anpassa stadsplanen till det nya läget länsväg 244 skulle 

komma att få. Planområdet innefattar norra delen av tätorten Grythyttan och består bland 

annat av mark för bostäder, idrottsändamål och mark som icke får bebyggas. Planen 

sträcker sig i dess nordöstra hör över väg 244, så att hela korsningen mellan väg 244 och 

Kyrkogatan ingår i planen. Angränsande ytor utgörs av Park eller plantering. 

Genomförandetiden har löpt ut. Huvudmannaskapet är enskilt. 

4.4. Landskapet  

Utredningsområdet ligger i ett sjö- och myrrikt skogsområde. Skogen är dominerande med 

både gran- och tallskog men det växer även yngre lövskog, främst björk. Det finns två stora 

sjöar, Torrvarpen i väster och Sör-Älgen i öster. I området finns även mindre vattendrag. 

Skogsområdena bryts upp av våtmarker och sjöar. Mindre bebyggelsesamlingar, beteshagar 

och odlingsmarker skapar ett småskaligt mosaikartat landskap. Sjöarna och de öppna 

markerna möjliggör siktlinjer, utblickar och variation i det annars slutna skogslandskapet. 

4.5. Miljö   

4.5.1. Naturmiljö 

Gång- och cykelvägen planeras i ett område med skogsdominerat landskap. I 

utredningsområdet växer både gran- och tallskog men även yngre lövskog, främst med björk 

som dominerande trädslag. Ung till medelålders produktionsskog är vanligast. Även något 

bestånd med snart avverkningsmogen skog finns, men generellt är äldre träd en bristvara i 

utredningsområdet. I norra delen av utredningsområdet finns flera kalhyggen. Småskalig 

odlings- och betesmark finns i anslutning till bebyggelse i södra delen av 

inventeringsområdet. 
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Småskalig jordbruksmark finns i anslutning till bebyggelse i södra delen av 

utredningsområdet. Jordbruksmarken utgörs av hästbetesmark, vallodling och igenväxande 

jordbruksmark. Sex mindre vattendrag och två kraftledningsgator passerar genom 

utredningsområdet. I norra delen av utredningsområdet, närmast Hällefors, finns ett litet 

område med park bestående av gräsmatta och enstaka träd. Vägrenen intill den befintliga 

vägen är gräsbevuxen och ganska artfattig. 

Kända intressen har kontrollerats i utredningsområdet och i närområdet, inom cirka 500 

meter från utredningsområdet. Det finns inte några fynd av naturvårdsarter från 

utredningsområdet inrapporterade i Artportalen. I det omgivande landskapet finns några 

utpekade naturintressen, se figur 4.5. Cirka 500 meter väster om väg 63 i Hällefors ligger 

Hammarmossens naturreservat med högmossar översållade med gölar. Naturreservatet är 

även skyddat som ett Natura 2000-område. I närheten finns även flera områden som ingår i 

länsstyrelsens naturvårdsprogram. Närmast den planerade gång- och cykelvägen, cirka 200 

meter väster om väg 63, finns Svartälvens mynning i Torrvarpen. I det omgivande 

landskapet, ej i direkt anslutning till området som berörs av gång- och cykelvägen, finns 

även naturminnen, blivande naturreservat, våtmarker utpekade i våtmarksinventeringen 

och ängs- och betesmarker utpekade i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering 

(Figur 4.12).  
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Figur 4.12. Kända naturintressen i närheten av utredningsområdet. VMI står för våtmarksinventering.  

 

En naturvärdesinventering på fältnivå utfördes under hösten 2018 där den östra sidan av 

väg 244 och väg 63 mellan Hällefors och Grythyttan inventerades. Inventeringsområdet 

omfattade området mellan vägen och den planerade gång- och cykelvägen samt en 30 meter 

bred korridor öster om gång- och cykelvägens planerade sträckning. Den inventerade 

korridoren var ca 9 km lång.  

Till följd av att gång- och cykelvägen planeras på den västra sidan av väg 63 och 244 från 

Spendrups och norrut, genomfördes en kompletterande naturvärdesinventering under våren 
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2020. Vid den inventeringen inventerades en cirka tre kilometer lång korridor på västra 

sidan av väg 53 och väg 244, i norra delen av den aktuella sträckningen. 

Inventeringsområdet omfattade området mellan vägen och den planerade gång- och 

cykelvägen samt en 30 meter bred korridor väster om gång- och cykelvägens nya planerade 

sträckning.  

I Figur 4.13 visas inventeringsområdet 2018 samt 2020. 

 

Figur 4.13. Inventeringsområdet ligger mellan Grythyttan och Hällefors i Örebro län. 

Naturvärdesinventeringen 2018 

Vid inventeringen som genomfördes 2018 identifierades totalt 13 naturvärdesobjekt. Två av 

dem bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och 11 visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4). De naturvärdesobjekt som bedömdes ha påtagligt naturvärde är 

mindre vattendrag. De naturvärdesobjekt som klassades som visst naturvärde är granskog 

med förekomst av död ved, sumpskog, lövskog, vallodling, mindre vattendrag, stenmur, 

igenväxningsmark och flera betesmarker. Karta över naturvärdesobjekten finns i figur 4.14 

och 4.15 och objekten finns sammanställda i tabell 4.1.  

Förutom naturvärdesobjekt avgränsades två landskapsobjekt i inventeringsområdet. 

Landskapsobjekt är geografiska områden med naturvärde av landskapsekologisk karaktär. 

Ett av landskapsobjekten utgörs av lövdominerade skogsbestånd som bidrar med variation i 

ett barrskogsdominerat landskap och som är viktiga för arter som förekommer i anslutning 
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till lövträd. Det andra landskapsobjektet utgörs av småbrutet jordbrukslandskap i form av 

betesmarker, åkrar och igenväxningsmark. Även detta landskapsobjekt bidrar med variation 

i ett skogsdominerat landskap och är viktig för arter som har sin livsmiljö i ett mosaikartat 

odlingslandskap. 

Tabell 4.1. Naturvärdesobjekt som identifieras vid den naturvärdesinventering som genomfördes 

2018.  

Beteckning Naturvärdesklass Beskrivning av värde Längdmätning 

A 4 Visst naturvärde Granskog med relativt riklig förekomst 

av död ved. 

Ca 0/000-0/100 

B 4 Visst naturvärde Örtrik vallodling. Ca 0/870-0/930 

C 3 Påtagligt 

naturvärde 

Slingrande skogsbäck som rinner genom 

en granskog med ett visst inslag av björk. 

Ca 1/485 

D 4 Visst naturvärde Betshagar som betas av hästar. Ca 1/550-1/735 

E 4 Visst naturvärde Igenväxningsmark med igenväxande 

betesmark med förekomst av blottad 

sand och grus.  

Ca 1/845-1/940 

F 4 Visst naturvärde Kultiverad betesmark med 

gräsdominerad vegetation. 

Ca 1/955-2/050 

G 4 Visst naturvärde Yngre lövskog med björkdominerat 

trädskikt och relativt riklig förekomst av 

död ved. 

Ca 2/100-2/290 

H 4 Visst naturvärde Hästbetesmark med viss förekomst av 

värdeelement som block och död ved.  

Ca 2/330-2/435 

I 4 Visst naturvärde Stenmur som avgränsar en bostadstomt. Ca 3/040-3/130 

J 4 Visst naturvärde Sumpskog på fuktig mark med 

vattentäckta ytor. 

Ca 4/200-4/250 

(tidigare 

längdmätning) 

K 3 Påtagligt 

naturvärde 

Slingrande vattendrag genom skog. Ca 5/310-5/320 

(tidigare 

längdmätning) 

L 4 Visst naturvärde Dike genom ett hygge. Ca 5/750 

M 4 Visst naturvärde Rätat vattendrag mellan två 

vägtrummor. 

Ca 6/085 

(tidigare 

längdmätning) 
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Figur 4.14. Naturvärdesobjekt i norra delen av utredningsområdet. 
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I  

Figur 4.15. Naturvärdesobjekt i norra delen av utredningsområdet. 

I samband med naturvärdesinventeringen påträffades matt- och revlummer som är fridlysta 

enligt 9 § i artskyddsförordningen. Fridlysning enligt 9 § i artskyddsförordningen innebär 

att det är förbjudet att gräva eller dra upp växterna med rötterna. Både matt- och 

revlummer är vanliga arter som förekommer allmänt även i det omgivande landskapet. 
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I samband med naturvärdesinventeringen identifierades invasiva arter. Med det menas 

spridning av främmande arter som på olika sätt hotar den biologiska mångfalden. I det 

aktuella området har många lokaler för blomsterlupin och kanadensiskt gullris identifierats. 

Åtta objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierades under 

naturvärdesinventeringen. Dessa ligger i anslutning till jordbruksmarken i södra delen av 

utredningsområdet. Objekten som omfattas av generellt biotopskydd utgörs av alléer, 

stenmurar, odlingsrösen och öppna diken (Tabell 4.2, figur 4.16).  

Tabell 4.2. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd som har identifierats vid inventeringen 2018.  

Beteckning Biotopskydd  Beskrivning Längdmätning 

1 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett ca 50 cm brett dike mellan två 

hästhagar. 

Ca 1/650 

2  Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett ca 50 cm brett dike mellan två 

hästhagar. 

Ca 1/590 

3 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Nyligen rensat, intill betesmark. Ca 1/940 

4 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett dike med rikligt med älggräs som 

ligger intill en betesmark. 

Ca 1/955 

5 Allé Ensidig allé med medelålders björk. Ca 1/900-2/050 

6 Allé Dubbelsidig björkallé Ca 1/950 

7 Stenmur i 

jordbruksmark 

Stenmur med mossklädda block intill 

en betesmark. 

Ca 1/010-1/070 

8 Odlingsröse i 

jordbruksmark 

Odlingröse med moss- och lavklädda 

block intill betesmark 

Ca 1/550-1/590 
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Figur 4.16. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd i utredningsområdet. 
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Naturvärdesinventering 2020 

Vid den kompletterande inventeringsomgången 2020 identifierades fyra naturvärdesobjekt. 

En av dem bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och tre visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4). Det naturvärdesobjekt som bedömdes ha påtagligt naturvärde är ett 

mindre vattendrag. De naturvärdesobjekt som klassades som visst naturvärde är ett litet 

bestånd barrsumpskog med förekomst av död ved och två mindre vattendrag. Karta över 

naturvärdesobjekten finns i figur 4.17 och objekten finns sammanställda i tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Naturvärdesobjekt som identifieras vid naturvärdesinventeringen som genomfördes 2020.  

Beteckning Naturvärdesklass Beskrivning av värde Längdmätning 

N 4 Visst naturvärde Barrdominerad sumpskog med ett visst 

inslag av löv. 

Ca 3/260-3/290 

O 4 Visst naturvärde Dike som rinner genom bestånd av 

blandskog. 

Ca 3/150 

P 4 Visst naturvärde Dike som löper under väg 63 genom en 

trumma och sedan längs en sidoväg. 

Ca 3/560 

Q 3 Påtagligt 

naturvärde 

Bäck genom tät granskog. Ca 5/360 
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Figur 4.17. Naturvärdesobjekt i utredningsområdet som inventerades under 2020.  

 

Under naturvärdesinventeringen 2020 identifierades inga objekt som omfattas av det 

generella biotopskyddet. 

 



 

32 

 

4.5.2. Vattenmiljö 

Den planerade sträckningen av gång- och cykelvägen passerar över sex mindre vattendrag, 

vid sektionerna 1/525, 3/150, 3/560, 4/525, 5/360 och 5/750.  

 Sjön Torrvarpen ligger direkt väster om väg 244 och järnvägen och den planerade 

sträckningen av GC-vägen. Svartälven rinner väster om utredningsområdets norra del och 

mynnar ut i Torrvarpen. Torrvarpen är klassad som vattenförekomst enligt Vattendirektivet 

(id-nr: SE661415-142960). Torvarpen är en näringsfattig och humös sjö som har måttlig 

ekologisk status. Att sjön har tilldelats statusklassningen måttlig status beror på att det finns 

vandringshinder för fisk i anslutande vattendrag. Sjön är även påverkad av reglering till 

förmån av vattenkraftsutvinning. Torrvarpen ska uppnå god ekologisk status till 2027 enligt 

miljökvalitetsnormen.  

Den planerade gång- och cykelvägen passerar delar av en grundvattenförekomst, 

Svartälvsåsen, Hälleforsområdet (id-nr: SE663160-142635), se figur 4.18. Det är en sand- 

och grusförekomst som enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har god kemisk 

status och god kvantitativ status.  

Den östra gränsen för Jeppetorps vattenskyddsområde ligger cirka 500 meter från den 

planerade gång- och cykelvägen.  
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Figur 4.18. Vattenskyddsområdet Jeppetorp samt grundvattenförekomsten Svartälvsåsen väster om 

planerad gång- och cykelvägen 

    

Utredningsområdet ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde. Norra delen av 

utredningsområdet ligger inom delavrinningsområdet inloppet i Torrvarpen och södra delen 

inom delavrinningsområdet utloppet av Torrvarpen. 

Del av sträckan för den planerade gång- och cykelvägen, ligger inom område som omfattas 

av strandskydd, 100 meter från sjön Torrvarpen.  
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Söder om utredningsområdet finns det idag ett markavvattningsföretag, Bäckhagens 

dikningsföretag, från år 1933 som är belägen vid anslutningen till Kyrkogatan i Grythyttan. 

4.5.3. Kulturmiljö 

En översiktlig kulturarvsanalys har genomförts för den planerade gång- och cykelvägen.  

Aktuell sträcka ligger inom ett område utpekat som särskilt värdefullt vatten för kulturmiljö. 

Länsstyrelsen beskriver att området pekades ut som särskilt värdefullt för kulturmiljövården 

år 2005 då vatten som kan behöva skyddas för framtiden ombads listas på uppdrag av 

Riksantikvarieämbetet.  

Den här delen av länet är höglänt, kuperat och genomskuren av sjösystem. Väster om 

aktuellt utredningsområdet ligger sjön Torrvarpen och österut ligger Sör-Älgen. Området 

avvattnas av Svartälven och flertalet andra vattendrag. Marken är till stor del skogbeklädd 

med inslag av villa- och gårdsbebyggelse samt marginell uppodlad mark. Jordartskartan 

visar att marken längs sträckan huvudsakligen utgörs av morän med inslag av älvsediment 

(SGU:s jordartskarta).  

På liknande sätt som i dag var landskapet under stenåldern starkt präglat av vatten. Sjöar 

och vattendrag nyttjades av dåtidens människor för transporter och kommunikationer. 

Dåtidens landskap var mer ett naturlandskap än ett kulturlandskap, ett landskap präglat av 

ett mildare klimat vilket genererade jägar- och samlarsamhällen. Under stenålderns senare 

del (neolitikum, 4000-1700 f kr) introduceras jordbruket och i och med den agrara 

framväxten blev människorna mer bofasta, men jakten och samlandet av mat var fortsatt 

viktig trots den begynnande odlingskulturen. Länets förhistoriska tyngdpunkt är förlagd till 

Närkeslätten och i brytzonen upp mot bergsplatåerna. Den höga uppodlingsgraden där har 

dock medfört att synliga fornlämningar från framförallt yngre stenålder och bronsålder är 

sparsamt kända. Flertalet lösfynd av sten-och metallföremål indikerar dock att omfattande 

bebyggelse har funnits på platsen. I och med förekomsten av flera gravfält från både äldre 

och yngre järnålder är denna tidsålder mer välrepresenterad. Ytterligare 

järnålderslämningar, inte minst i form av lämningar efter blästbruk finns representerat i 

länet. Området längs sjösystemen vid Hällefors och Grythyttan är inget undantag. 

Genom att Noraskogs bergslag splittrades under 1600-talet bildades det historiskt kända 

Hällefors bergslag. Även om merparten av de lokaler som registrerats omfattar medeltida 

järnhantering har denna produktion betydligt äldre anor. Enligt en förundersökning av en 

järnframställningsplats vid sjön Sör-Älgen kan dess järnhantering genom 14C dateras till 

förromersk järnålder och kanske så tidigt som till den yngre bronsåldern (UV Rapport 

2011:78). Gruvdriften i trakten har huvudsakligen syftat till framställning av just järn, men 

även silver, koppar och kalk har brutits i trakten.  

Inga regionala intressen för kulturmiljövård påverkas av projektet. Inga byggnadsminnen 

påverkas av projektet. De kulturhistoriskt intressanta objekt som bedöms beröras av 

projektet är:  
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Grythyttan 40:1  

Detta är en milstolpe som är belägen cirka fyra meter öster om Kyrkogatan, i nära 

anslutning till korsningen till väg 244 (intressepunkt F enligt rubrik Beskrivning av 

sträckan). Milstolpen är fornlämningsklassad och således skyddad enligt kulturmiljölagen. 

Vid ingrepp i lämningen krävs samråd med länsstyrelsen. Trolig åtgärd om tillstånd för 

ingrepp ges är att milstenen flyttas vinkelrätt från vägen för att bibehålla funktionen som 

avståndsmarkör.  

Grythyttan 42:1 

Detta är en skifferhäll (15x8 meter) med ristningar och målningar som troligen dateras 

mellan åren 1702 och 1956. Hällen är belägen 15 meter väster om landsvägen som löper 

parallellt med väg 244. Lämningen klassas som fornlämning och är således skyddad enligt 

kulturmiljölagen. Ytterligare ristningar kan döljas under mark, vid nytt markanspråk i 

området bör samråd med länsstyrelsen inledas för att besluta om en arkeologisk utredning 

anses nödvändig eller inte. Enligt FMIS (fornminnesinformationssystem) ska också 

Grythyttans avrättningsplats ha legat i detta område, med en ungefärlig placering 50 meter 

norr om skifferhällen. 

Grythyttan 83:1 

Detta är en milstolpe som är belägen cirka två meter nordöst om landsvägen som löper 

parallellt med väg 244. Milstolpe är fornlämningsklassad och således skyddad enligt 

kulturmiljölagen. Vid ingrepp i lämningen krävs samråd med länsstyrelsen. Trolig åtgärd 

om tillstånd för ingrepp ges är att milstenen flyttas vinkelrätt från vägen för att bibehålla 

funktionen som avståndsmarkör.  

Samtliga kulturmiljöobjekt visas i figur 4.19 och tabell 4.4. 
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Tabell 4.4. Tabell över lämningarna inom 100 meter från befintlig väglinje. Lämningstyp, antikvarisk 

bedömning och vid ingrepp sannolik åtgärd för respektive lämning listas i tabellen. 

RAÄ:nummer Lämningstyp Antikvarisk 

bedömning 

Kommentar 

Grythyttan 40:1 Vägmärke Fornlämning Enligt aktuell vägutformning kommer 

denna milsten inte att påverkas. För att 

undvika skador på fornlämningen 

rekommenderas dock en avspärrning 

under byggskedet.   

Grythyttan 42:1 Ristning, 

medeltid/ 

historisk tid 

Fornlämning Ingen åtgärd. Avståndet till aktuell 

vägutformning är tillräckligt långt för att 

ingrepp ska kunna undvikas. 

Grythyttan 83:1 Vägmärke Fornlämning Ingen åtgärd. Avståndet till aktuell 

vägutformning är tillräckligt långt för att 

ingrepp ska kunna undvikas. 

Grythyttan 276:1 Ristning, 

medeltid/ 

historisk tid 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning  

Ingen åtgärd. Avståndet till aktuell 

vägutformning är tillräckligt långt för att 

ingrepp ska kunna undvikas. 

Grythyttan 419:1 Fornlämnings-

liknande 

lämning 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Ingen åtgärd. Avståndet till aktuell 

vägutformning är tillräckligt långt för att 

ingrepp ska kunna undvikas. 
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4.5.4. Rekreation och friluftsliv 

Vandringsleden Silverleden passerar genom utredningsområdet i dess norra del. Silverdelen 

är en 65 kilometer lång vandringsled med start och mål i Hällefors (se figur 4.13). En stor 

del av inventeringsområdet ingår i Björnjägarns älgskötselområde och skogarna erbjuder 

även möjligheter för bär- och svampplockning.  

Figur 4.19. Aktuell sträcka inklusive forn- och kulturlämningar. 
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4.5.5. Förorenad mark 

En inventering av potentiellt förorenad mark i närheten och i direkt anslutning till sträckan, 

har genomförts. Inventeringen av potentiellt förorenade områden resulterade i att 10 

potentiellt förorenade områden identifierades, se figur 4.20 (Källa Länsstyrelsen MIFO 

databas).  

Enligt Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden finns det inga förorenade 

områden som ligger i direkt anslutning till den tänkta GC-vägen, dock finns det ett antal 

som ligger i närheten (Se figur 4.20). I den norra delen av GC-vägens sträckning, i Hällefors, 

finns sex identifierade verksamheter. Ett av dem ligger på östra sidan av väg 63 och fem av 

dem på den västra sidan. Inga av de närbelägna objekten är riskklassade i MIFO-databasen.  

Verksamheten på den östra sidan av gång- och cykelvägen utgörs enligt MIFO-databasen av 

drivmedelshantering, bilvårdsanläggning och åkeri. Längre söderut, i höjd med 

Saxhyttefallet, finns två ej riskklassade objekt; ett avloppsreningsverk väster om järnvägen 

samt en deponi för icke farligt avfall, som är belägen ca 200 m öster om den tänkta gång- 

och cykelvägen.  
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Figur 4.20. Karta över de potentiellt förorenade områden. Bokstaven E indikerar att objektet inte är 

riskklassat. Objektbeskrivning finns i tabell 4.5.   
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Tabell 4.5. Potentiellt förorenade områden som har identifierats i Länsstyrelsen MIFO databas i 

utredningsområdet.  

Nr ID Objekt beskrivning Koordinater* 

 

  

N E 

1 12864 Sågverk utan doppning/impregnering 6622893 472356 

2 12870 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall 6621850 473266 

3 12935 Drivmedelshantering 6625796 473307 

4 13012 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel 6625861 472999 

5 13013 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 6625860 473104 

6 13015 Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier 6625690 473067 

7 13016 Verkstadsindustri - utan halogenerade lösningsmedel 6625787 473150 

8 13049 Avloppsreningsverk 6621618 472977 

9 13051 Livsmedelsindustri 6622594 472501 

10 13052 Livsmedelsindustri 6622619 472590 

*Koordinatsystem, SWEREF99 TM 

I april år 2019 genomfördes markmiljöundersökningar längs sträckningen för den planerade 

gång- och cykelvägen. I samband med denna provtagning planerades den nya gång- och 

cykelvägen att anläggas på östra sidan Väg 63 och 244. Efter genomförd provtagning och 

rapportering beslutades att tre kilometer av den totalt nio kilometer långa gång- och 

cykelvägen i stället skulle anläggas på västra sidan om vägen. Från gång- och cykelvägens 

start i södra delen av Hällefors planeras anläggning på västra sidan av väg 63 och 244 i 

sydlig riktning till och med infarten till Spendrups Bryggeri tre kilometer söder ut. Således 

har undersökningen som genomfördes 2019 på den östra sidan kompletterats med en 

undersökning på den västra sidan av den aktuella sträckan av Väg 63 och 244, vilken 

genomfördes under 2020. 

Miljöundersökning 2019 

Miljöprovtagningen genomfördes 2019-04-24 och 2019-04-25 i samband med den 

geotekniska undersökningen. Totalt har miljöprovtagning i jord genomförts i 20 punkter 

med grävmaskin. Vidare har fem dikesprover uttagits inom utredningsområdet, genom 

handprovtagning med spade/spett.  
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Miljöundersökning 2020 

Den kompletterande miljöprovtagningen under 2020 genomfördes 2020-03-12. Totalt har 

miljöprovtagning i jord genomförts i sex punkter med hjälp av en grävmaskin. Vidare har 

prover av vägdikesmassor uttagits genom tre samlingsprover bestående av fem stickprover 

vardera inom undersökningsområdet genom handprovtagning med spade/spett.  

 

4.5.6. Landskapsbild 

I arbetet med landskapsanalysen har en översiktlig strukturanalys genomförts för att 

identifiera några nyckelelement som påverkar hur området upplevs, framförallt visuellt, se 

figur 4.21.   

Barriärer: Den täta skogen som omgärdar vägen utgör såväl en siktbarriär som en delvis 

fysisk barriär. Vägar och järnväg utgör till viss del fysiska barriärer. 

Landmärken: Inga större landmärken finns längs sträckan men då man har siktlinjer 

längs med de stora sjöarna kan bergstoppar som Saxeknut och Månshöjden synas.  

Rumsbildningar: Landskapet domineras av den täta skogen och mindre rumsbildningar 

skapas i öppningar i form av våtmarker, mindre fält för bete eller odling eller bebyggelse. De 

stora sjöarna skapar stora öppna landskapsrum med långa siktlinjer.  

Riktningar: Landskapet domineras främst av skog vilket gör att de tydligaste riktningarna 

blir längs vägar, längs järnvägen eller i de storskaliga öppna rummen. Även diken och 

stenmurar bidrar till att skapa riktningar. 

Siktlinjer: I detta huvudsakligen slutna landskap skapas en tydlig siktlinje längs med 

vägen som omgärdas av tät vegetation. Där skogen öppnar upp sig ges möjlighet till 

utblickar i det kringliggande landskapet. Över de stora sjöarna finns långa siktlinjer med 

skog som fond. 

Rörelsestråk: Rörelsestråken i området finns längs med de stora vägarna och de mindre 

lokalvägarna. 

Målpunkter: I närområdet är de främsta målpunkterna för allmänheten tätorterna 

Hällefors och Grythyttan, det mindre samhället Hammarn, och Måltidens hus strax öster 

om Grythyttan. Det finns mindre bebyggelsesamlingar vid Saxhyttefallet och Östra 

Hammarn men även enstaka bebyggelse och längs med väg 244 och ett bryggeri. 
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Figur 4.21. Karta Strukturanalys 
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4.6. Byggnadstekniska förutsättningar  

4.6.1. Geotekniska förhållanden 

Områdets geotekniska förhållanden varierar något längs med den aktuella sträckan. Nedan 

givna beskrivning har utgått från beskrivning av jordlagerföljd i dokument 1G140003 

Projekterings PM Geoteknik. 

Jorden i området består generellt av fastmark i form av morän. Jordlagren utgörs söderifrån 

från Grythyttan av sandlager eller siltmorän på lager av skiffer. Vidare norrut övergår jorden 

till varviga lager av torrskorpesilt och siltmorän. Efter korsningen väg 63/244 förekommer 

utöver siltmorän, lager med sand och skiffer samt finsandig silt med torrskorpekaraktär. 

Blockförekomst i storleksordningen 0,2 – 0,6 m finns i delar av sträckan mellan sektion 

4/100 – 4/800. I höjd med inpassering till Hällefors tätort och vidare norrut finns sandig 

torrskorpesilt och grusig sandig silt, se figur 4.22. 

Noteringar från provgropsgrävningar visar på förekomst av grundvatten eller infiltrerat 

dagvatten på flertalet ställen längsmed sträckan: 

• Sektion 2/100 – 3/300, fri vattenyta/inläckage schaktväggar, ca 0,5 m under 

markytan 

• Sektion 4/100 – 4/800, inläckage schaktväggar, ca 0,5 m under markytan 

• Sektion 4/800 – 5/700, fri vattenyta/inläckage från schaktväggar, ca 0,6 – 0,8 m 

under markytan 
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Figur 4.22. Jordartskarta  
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4.6.2. Hydrologi och avvattning 

Genomförda provgropsgrävningar visar generellt på avsaknad av grundvatten ned till 

utförda schaktdjup, ca 0,8 meter. Inläckage av infiltrerat dagvatten eller ytligt grundvatten 

från schaktväggar samt uppträngande vatten i schaktbotten har påträffats mellan 0,5 – 0,8 

meter under markytan på delar av sträckan. För detaljer avseende berörda sträckor, se 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och Miljöteknik. 

Större delen av utredningsområdet består av morän med lokala områden bestående av 

älvsediment och grovsand-finsand/torv. Det finns även inslag av morän som överlagrar 

berg. Genomsläppligheten är medelhög i marklagren med låg permeabilitet enligt SGU:s 

genomsläpplighetskarta. 

Den planerade vägplanen passerar en grundvattentäkt med uttagsmöjligheter om 1-5 l/s och 

klassas som en drickvattenförekomst. Sträckan passerar genom i två avrinningsområden; 

utloppen av Torrvarpen (södra delen) och inloppet i Torrvarpen (norra delen). 

Avvattning inom vägplaneområdet sker främst via öppna gräsbeklädda diken intill 

skogsområdena. Den planerade sträckan för gång- och cykelvägen korsar fempasserar sex 

mindre bäckar/diken som mynnar i sjön Torrvarpen och skogsälven Svartälven. Naturlig 

avrinning i området samlas till 16 trummor med inlopp öster om väg 244 och väg 63, 

transport av dagvatten sker västerut till mottagande recipienter. Under anslutande vägar på 

östra sidan av väg 63 och 244 finns det även 11 sidotrummor som avleder vattnet.  

Tabeller med trummor samt figurer återfinns i Projekterings PM Avvattning.  

4.6.3. Ledningar 

Samtliga ledningar redovisas i PM samordning ledningar. 

Vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) 

I utbredningsområdet finns kommunala VA-ledningar som ligger längs med och korsar väg 

244 och 63. Från korsningen mellan väg 244 och 63 och norrut mot Hällefors löper en 

vattenledning parallellt med vägen. Det är en eternitledning, vilket innebär att även mindre 

behov av omläggning kan bli kostsamma. Ledningen ligger cirka 8 meter från väg 63:s 

beläggningskant.  

Telia  

Telia har en del korsande och längsgående ledningar (Se PM Samordning ledningar).  

Ellevio 

Ellevio har luftledningar och jordkablar som korsar GC-vägen och längsgående (Se PM 

Samordning ledningar). 

4.6.4. Belysning 

Korsningen mellan väg 63 och 244 är idag belyst. Västra sidan av väg 63 är belyst i norra 

delen vid infarten till Hällefors. Vid infarten till brandstationen strax söder om Hällefors 

finns trafiksignaler.  

4.6.5. Byggnadsverk 

Inga byggnadsverk längs sträckan.   
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5. Den planerade gång-och cykelvägens 
lokalisering och utformning med motiv  

5.1. Val av lokalisering 

Gång- och cykelvägen planeras på östra sidan om befintlig väg från Kyrkogatan i Grythyttan 

fram till Spendrups. Där korsar den väg 244 och därefter på västra sidan om väg 244 och 

vidare längs väg 63 fram till Industrivägen i Hällefors.  

I huvudsak dras gång- och cykelvägen i direkt anslutning till befintlig väg 63 och väg 244. På 

några platser frångås den raka dragningen; 

• I korsningspunkter med allmän väg (undantaget enskilda fastighetsanslutningar) 

• Vid busshållplatser 

• Inför sektionsjusteringar 

 

Det befintliga lokala vägnätet som finns på del av sträckan nyttjas ej, bland annat för att 

erhålla en enhetlig standard på gång- och cykelvägen men också för att få en så gen dragning 

av gång- och cykelvägen som möjligt. 

I arbetet fram till denna handling har även andra alternativ studerats. I ett tidigare skede 

fortsatte gång- och cykelvägen på den östra sidan av väg 244 och 63 hela vägen fram till 

Hällefors. Alternativet har valts bort eftersom det på den delen av sträckan, från Spendrups 

fram till Hällefors, ligger en äldre vattenledning av eternit. Osäkerheten kring ledningens 

exakta läge och skick gör att Trafikverket inte vill bygga en gång- och cykel med den 

dragningen.  

På östra sidan om väg 244 och väg 63 finns bitvis ett befintlig lokalt vägnät. Det har 

avfärdats som alternativ för gång- och cykeltrafiken då en enhetlig standard eftersträvas på 

sträckan och att det på vissa sträckor blir alltför långt från bilvägen. Sträckningen av väg 244 

är den genaste vägen och om cyklisterna hänvisas till annan sträckning finns risken att 

cykelvägen väljs bort. Dessutom skapar närheten till bilvägen och andra trafikanter en 

trygghet för gående och cyklister.  

Gång- och cykelvägen avslutas söderut strax innan korsningen med Kyrkogatan. Att den inte 

byggs vidare längs väg 244 till Måltidens Hus beror dels på att flest målpunkter finns inne i 

Grythyttan, vilket gör Kyrkogatan till den naturliga vägen för anslutning med väg 244, men 

också på att topografin på sträckan Kyrkogatan – Måltidens Hus innebär att det skulle bli 

påtagligt dyrt att låta gång- och cykelvägen fortsätta. 

5.2. Val av utformning  

5.2.1. Gång- och cykelvägens utformning  

För att säkerställa god framkomlighet ska gång- och cykelvägen ska vara 3 meter bred och 

huvudsakligen separeras från vägen med en 3 meter bred sidoremsa.   

Passagerna över väg 244 utformas som cykelpassager. Det innebär att cyklisterna har 

väjningsplikt mot den längsgående trafiken på vägen. Någon hastighetssäkrad passage 

planeras ej.  
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Passagen över väg 63 sker i anslutning till korsningen med väg 244. Där nyttjas den 

befintliga refugen så att gående och cyklister kan koncentrera sin uppmärksamhet åt ett håll 

i taget.  

Gång- och cykelvägen ansluter till den kommunala vägen (Industrivägen) avslutsvis. Där 

den utformas på så sätt att cyklister leds bort från väg 63 och in till Industrivägen. Övergång 

från gång- och cykelvägen föreslås ske på ett läge där siktförhållanden är god och att ingen 

risk för att bilister kan råka köra in i gång- och cykelvägen. Se ritning 101T0205 och 

101T0214.  

Efter dialog med Svealandstrafiken planeras dagens fem hållplatser med skiftande kvalitet 

att bli tre tillgänglighetsanpassade hållplatser. Hållplatsen Norrheden flyttas norrut cirka 

350 meter och sammanläggs med Saxhyttefallet. Den nya hållplatsen förses med bussficka 

och plattform. Det östra hållplatsläget ansluts till den planerade gång- och cykelvägen och 

förses med möjlighet att parkera sin cykel. Vid det västra hållplatsläget anordnas 

passagemöjlighet från gång- och cykelvägen till hållplatsen. Hållplatsen Stenäppan flyttas 

något och får också den bussficka och plattform. Hållplatsen Villorna flyttas ca 250 m 

söderut och förses med bussficka, plattform och cykelställ. Det västra hållplatsläget ansluts 

till gång- och cykelvägen och vid det östra hållplatsläget anordnas passagemöjlighet från 

gång- och cykelvägen till hållplats. Hållplatsen Fjällbo tas ur bruk.  

Tre cykelparkeringar vid busshållplatserna kommer att anordnas för att underlätta och 

motivera cyklandet till och från busshållplatserna. Cykelparkeringen kommer att inneha tre 

cykelställ. 

Som grund för all utformning gäller Trafikverkets krav på utformning av vägar och gator, 

VGU, 2015.  

5.2.2. Geotekniska och geohydrologiska åtgärder  

Dom geotekniska förhållandena längsmed planerad gc-väg är goda och jordlagrena utgörs 

generellt av siltmorän och torrskorpesilt. Provgropsgrävningen visar på att skifferlager 

förekommer relativt ytligt på delar av sträckan, vilket kan medföra bergschakt vid skärning, 

främst i söder vid norra anslutningen till Grythyttan. 

Förekomst av siltjord kan medföra flytjordsfenomen om jorden är vattenmättad. 

Schaktslänter anpassas till rådande förhållanden för att undvika skred i schakter. 

Behov finns av materialskiljande lager i övergången mellan terrass och överbyggnad där 

siltjord förekommer. 

5.2.3. Vägavvattning 

Den befintliga avvattningen av väg 244/63 inom utredningsområdet bibehålls men med 

anpassningar för nya förhållanden som medförs vid anläggandet av den nya gång- och 

cykelvägen. Befintliga vägtrummor som påverkas av att vägområdet breddas anpassas 

genom att vägtrummorna förlängs om dess skick kan bibehållas, förläggningen anpassas 

efter ny slänt.  

Ökade dagvattenflöden kommer att fås då marken hårdgörs, men bedöms inte påverka 

avrinningen i stor utsträckning då ökade flöden utgör en marginell andel i förhållande till 
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avrinningsvägarna uppströms, vilka utgörs av naturflöden. Planerad gc-väg kommer att luta 

österut med avvattning i samma riktning.  

Dagvattnet från vägen bedöms kunna infiltrera till största delen. Vatten som ej infiltrerar 

leds via öppna diken och trummor vidare till recipienten. Öppna diken skapar både rening 

och fördröjning.  

För att säkerställa befintliga vägs terrassavvattning läggs en dräneringsledning i 

sidoområdet mellan väg 63 och 244.  

I Projekterings PM Avvattning redovisas även teoretiska beräkningar av flödeskapaciteten i 

dagens trummor. Dessa beräkningar visar på att kapaciteten är tillräcklig i samtliga 

trummor, även om en viss osäkerhet föreligger. Vidare utredning och inventering av 

trummorna är rekommenderas.  

5.2.4. Gestaltning 

Den övergripande målsättningen med gestaltningen är att gång- och cykelvägen utformas så 

att den smälter in i landskapet och får så liten påverkan på landskapsbilden som möjligt.  

Gång- och cykelvägen ska utformas med en jämn linjeföring utan knyckar i plan och profil. 

Den ska ligga i samma höjdläge som väg 63 och 224, dels för trafikantupplevelsen som 

fotgängare eller cyklist eftersom det finns risk för att skapa otrygghet om gång- och 

cykelvägen ligger lägre än bilvägen. Det är också viktigt att bevara de möjligheter till 

utblickar som finns vid de öppnare partierna vilket inte görs om gång- och cykelvägen ligger 

lägre eller högre än vägen. 

På några platser utmed vägen finns tomter nära intill vägen. Här handlar anpassningen i 

linjeföringen främst om att göra minsta möjliga intrång på fastigheterna samtidigt som 

gång- och cykelvägen ska ha en jämn linjeföring. Ett intrång kommer ändå att ske på dessa 

tomter. 

Gång-och cykelvägens sidoområde ska generellt behandlas så att gränsen till omgivande 

mark inte går att uppfatta efter anläggandet. Släntfot och släntkrön ska möta anslutande 

terräng med mjuka former. 

Se vidare i PM Gestaltningsprogram.  

5.2.5. Belysning  

Väg 63 är idag belyst genom Hällefors och i korsningen väg 63/244 mot Hammarn. 

Anläggningarna efter väg 63 i centrala Hällefors och korsningen väg 63/244 äger 

Trafikverket belysningscentraler och stolpar. 

Belysningscentral T065-A, placerad i södra Hällefors som försörjer 29 st stolpar. 

Belysningscentral T026, placerad i korsningen väg 63/244 i Östra Hammarn som försörjer 6 

st stolpar. 

I stort sett hela sträckan befinner sig på landsbygd (utanför detaljplanelagt område) och 

skall i normalt sett ej vara belyst.  
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3 detaljplanelagda områden kommer att beröras vid byggnationen av GC-vägen. I södra 

delen av Hällefors, Korsningen väg 63/244 och i norra delen av Grythyttan.  

I södra delen av Hällefors mot brandstationen, längdsektion 5/700 - 5/990, och från 

korsningen v63/244 södergående genom Östra Hammarn, längdsektion 3/130 - 4/130 är 

det motiverbart att belysa GC-vägen då den ligger inom detaljplanelagt område. Dock i 

norra delen av Grythyttan, längdsektion 0/000-0/080, ligger endast ca 80m av GC-vägen 

inom detaljplanelagt område. Och sett till kostnad av att en ny belysningscentral upprättas 

för 80m GC-väg så bör detta undvikas trots att det ligger inom detaljplanelagt område.  

Där GC-vägen blir belyst, belyses den med belysningsklass P3. 

Busshållplatserna längs sträckan belyses med belysningsklass C4 för bussficka, plattform 

belyses med belysningsklass P3. 

Passage över väg 63, längdmätning 4/110 – 4/140: C4 

Passage över väg 244, längdmätning 3/150 – 3/165: C4 

Väg och bussficka mellan busshållplatserna Villorna: C4. 

Väg och bussficka mellan busshållplatserna Stenstäppan: C4. 

Trafikverket ska äga vägbelysning (med egna el-abonnemang, belysningscentraler, stolpar 

och ledningsnät) längs berörd sträcka. Nya belysningscentraler anordnas, elnät finns inom 

hela området. 

3 st nya belysningscentraler upprättas, en söder om Hällefors, en vid Östra Hammarn samt 

en ny central för belysning av busshållplatserna i Norrheden/Saxhyttefallet. 

Stora delar av sträckan befinner sig på landsbygd (utanför detaljplanelagt område) och 

dessa sträckor skall därför normalt sett ej vara belysta. Några särskilda omständigheter för 

att belysa sträckorna utanför detaljplanelagt område går ej att finna stöd för i VGU 

5.2.6. Ledningar 

Ledningssamordning har skett med tre ledningsägare som har ledningar inom vägområdet. 

VA Samhällsbyggnad Bergslagen, Telia och Ellevio.  

I PM Samordning ledningar har identifierats vilka ledningar som korsar GC-vägen och 

längsgående som påverkas av byggnationen.  

Vatten- och avloppsledningar (VA-ledningar) 

I utbredningsområdet ska VA-ledningar ligga på frostfritt djup efter att GC-vägen är 

färdigbyggd.  

Längre sträckor som behöver flyttas eller bytas ska Samhällsbyggnadsförbundet kontaktas 

och inblandas i olika arbetsmoment (provtagning/inkoppling/stängning). Planeringen av 

sådana arbetsmoment ska meddelas i god tid så att personal finns tillgänglig.  
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Telia  

Korsande ledningar som inte redan ligger i plaströr knäpps in och längsgående ledningar, 

där den hamnar under GC, friläggs och läggs ut i schaktkant. 

Ellevio 

Ellevio har en hel del jordkablar som korsar den planerade GC vägen och Ellevio räknar ej 

med att dessa behöver flyttas. 

Den finns luftledningar inom vägområdet som behöver flyttas. 

Kablarna behöver ligga på ett djup av 0,55, både 10 kV kablar och 0,4 kV kablar. 

5.3. Åtgärder som redovisas på plankarta och fastställs 

Projektet föranleder inte några större konsekvenser eller störningar som innebär att 

särskilda skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som måste fastställas 
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6. Effekter och konsekvenser  

6.1. Trafik och användargrupper 

Det är för de oskyddade trafikanterna som förändring blir som störst. Gång- och cykelvägen 

skapar bättre framkomlighet, bättre trafiksäkerhet och en större trygghet för gående och 

cyklister längs väg63 och väg 244. Trafikmiljön för de oskyddade trafikanterna är idag 

bristfällig, och med den nya gång- och cykelvägen skapas förutsättningar för ökad cykling 

mellan Hällefors och Grythyttan.  

Befintlig motortrafik på väg 63 och väg 244 påverkas endast i ringa omfattning.  

Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan sägas förbättras något då det blir lättare att ta sig 

till och från hållplatserna. Dessutom byggs tre hållplatser om och tillgänglighetsanpassas. 

Två hållplatser tas ur bruk, men enligt Svealandstrafiken är nyttjandegraden av dessa 

mycket låg.  

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Den allmänna trafikökningen i området väntas även uppkomma på väg63 och väg 244. Det 

gör att gång- och cykelvägen blir än mer viktig. En gång- och cykelväg kan hjälpa till att 

knyta ihop de båda tätorterna Hällefors och Grythyttan, och tillgängliggör även 

målpunkterna längs sträckan, som arbetsplatsen Spendrups och de bostäder som finns 

återfinns längs vägen.   

6.2.1. Kommunala planer 

Översiktsplan 

En gång- och cykelväg längs väg 244 och väg 63 går helt i linje med kommunens 

översiktsplan där den lyfts fram genom ”Bland annat bör en ny gång- och cykelväg 

anläggas mellan Hällefors och Grythyttan.”. 

Detaljplaner 

Det byggnadsplaner/detaljplaner längs vägen som påverkas i varierande grad. Hällefors 

kommun bedömer att för två av dessa innebär gång- och cykelvägen endast mindre avvikelse 

mot gällande plan, men i två av fallen har planen fått göras om.  

En av planerna med bedömd mindre avvikelse, återfinns i anslutning till Hällefors;  

• 1863-P92/5, Kv Sjölejonet, 1993-03-02 – ej utbyggt industriområde, där 

Räddningstjänst är enda aktören inom detaljplanen. På båda sidor om väg 63 är 

marken betecknad ”Natur”, och på västra sidan om väg 63 kommer gång- och 

cykelvägen att anläggas för att sedan ansluta till Industrivägen . Funktionen gång- 

och cykelväg bedöms ingå i detaljplanens föreskrivna markanvändning. Planens 

intentioner påverkas ej och genomförandetiden har löpt ut. 

Den två andra planerna inom utredningsområdet i Hällefors, 18-HÄO-95, stadsplan för 

Södra industriområdet i Hällefors köping, 1963-12-03 och 18-HÄO-81, utvidgning av 

stadsplan för Södra industriområdet i Hällefors köping, 1968-07-27 och påverkas inte alls 

med föreslagen dragning av gång- och cykelvägen.  
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Mitt på sträckan, söder om korsningen väg 244/väg 63 finns två byggnadsplaner från början 

av 1950-talet och där är intrånget av den omfattning att delar av planerna har av Hällefors 

kommun beslutats att upphävas; 

• 18-HÄL-492 och 18-GRY-572. 

Närmast vägen, där planerad gång-och cykelväg anläggs, är beteckningen ”Mark som icke 

får bebyggas”. Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar på uppdrag av 

Samhällsbyggnadsnämnden i Hällefors kommun med att upphäva den påverkade delen av 

planen. Trafikverket har till Samhällsbyggnad Bergslagen överlämnat underlag.  

Söder om ovanstående plan återfinns NA 16, Detaljplan för Grythyttans livsmedelsby, 

2000-07-18. Den planerade cykelvägen korsar infarten till området, men passagen lämnas 

utan åtgärd och påverkar ej planen.  

Vid infarten till Grythyttan, vid korsningen med Kyrkogatan, återfinns den andra planen 

med bedömd mindre avvikelse;  

• 18-GRZ-128, Stadsplan Grythyttan, 1959-04-10 – planen som täcker norra delen av 

tätorten Grythyttan sträcker sig över väg 244, just i anslutning till korsningen med 

Kyrkogatan. Området som påverkas av gång-och cykelvägen är markerat som ”Park 

eller plantering”. Funktionen gång- och cykelväg bedöms ingå i detaljplanens 

föreskrivna markanvändning. Planens intentioner påverkas ej och 

genomförandetiden har löpt ut. 

6.3. Miljö 

6.3.1. Naturmiljö 

Den planerade gång- och cykelvägen bedöms innebära små konsekvenser för naturmiljön. 

Den planerade sträckningen går huvudsakligen genom brukad skog med lågt naturvärde. 

Inga sedan tidigare utpekade naturintressen eller formellt skyddade områden berörs av den 

planerade gång- och cykelvägen. Det finns dock enskilda naturvärdesobjekt som kommer 

påverkas, vilket i respektive plats kan innebära negativ påverkan på den biologiska 

mångfalden. I tabell 6.1 redovisas de naturvärdesobjekt som kommer att påverkas av den 

planerade gång- och cykelvägen. 

Tabell 6.1. Naturvärdesobjekt som kommer att påverkas av den planerade gång- och cykelvägen. 

Beteckni

ng 

Naturvärdes-

klass 

Beskrivning av 

värde 

Längd-

mätning 

Bedömd 

påverkan 

A 4 Visst 

naturvärde 

Granskog med 

relativt riklig 

förekomst av död ved. 

Ca 0/000-

0/100 

Ingen 

påverkan 

B 4 Visst 

naturvärde 

Örtrik vallodling. Ca 0/870-

0/930 

Ingrepp 

genom att yta 

tas i anspråk, 

ca 200 m2 
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Beteckni

ng 

Naturvärdes-

klass 

Beskrivning av 

värde 

Längd-

mätning 

Bedömd 

påverkan 

C 3 Påtagligt 

naturvärde 

Slingrande skogsbäck 

som rinner genom en 

granskog med ett 

visst inslag av björk. 

Ca 1/485 Trumma 

anläggs, 

påverkar ca 

10-12 meter 

av diket 

D 4 Visst 

naturvärde 

Betshagar som betas 

av hästar. 

Ca 1/550-

1/735 

Ingrepp 

genom att yta 

tas i anspråk, 

ca 650 m2 

E 4 Visst 

naturvärde 

Igenväxningsmark 

med igenväxande 

betesmark med 

förekomst av blottad 

sand och grus.  

Ca 1/845-

1/940 

Ingrepp 

genom att yta 

tas i anspråk, 

ca 220 m2 

F 4 Visst 

naturvärde 

Kultiverad betesmark 

med gräsdominerad 

vegetation. 

Ca 1/955-

2/050 

Ingrepp 

genom att yta 

tas i anspråk, 

ca 350 m2 

G 4 Visst 

naturvärde 

Yngre lövskog med 

björkdominerat 

trädskikt och relativt 

riklig förekomst av 

död ved. 

Ca 2/100-

2/290 

Ingrepp 

genom att yta 

tas i anspråk, 

ca 1200 m2 

H 4 Visst 

naturvärde 

Hästbetesmark med 

viss förekomst av 

värdeelement som 

block och död ved.  

Ca 2/330-

2/435 

Ingrepp 

genom att yta 

tas i anspråk, 

ca 600 m2 

I 4 Visst 

naturvärde 

Stenmur som 

avgränsar en 

bostadstomt. 

Ca 3/040-

3/130 

Ingen 

påverkan 

J 4 Visst 

naturvärde 

Sumpskog på fuktig 

mark med 

vattentäckta ytor. 

Ca 4/200-

4/250 

(tidigare 

längdmätning) 

Ingen 

påverkan 

K 3 Påtagligt 

naturvärde 

Slingrande 

vattendrag genom 

skog. 

Ca 5/310-

5/320 

Påverkan, 

men på västra 
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Beteckni

ng 

Naturvärdes-

klass 

Beskrivning av 

värde 

Längd-

mätning 

Bedömd 

påverkan 

(tidigare 

längdmätning) 

sidan, se 

objekt Q 

L 4 Visst 

naturvärde 

Dike genom ett 

hygge. 

Ca 5/770 Trumma 

anläggs, 

påverkar ca 8 

meter av diket 

M 4 Visst 

naturvärde 

Rätat vattendrag 

mellan två 

vägtrummor. 

Ca 6/085 

(tidigare 

längdmätning) 

Ingen 

påverkan 

N 4 Visst 

naturvärde 

Barrdominerad 

sumpskog med ett 

visst inslag av löv. 

Ca 3/260-

3/290 

Slänten 

kommer att 

anläggas inom 

delar av 

vattenområde, 

påverkar ca 

60 m2 av 

sumpskogens 

area 

O 4 Visst 

naturvärde 

Dike som rinner 

genom bestånd av 

blandskog. 

Ca 3/150 Slänten 

kommer att 

anläggas inom 

delar av 

vattenområde, 

påverkar ca 10 

m av diket 

P 4 Visst 

naturvärde 

Dike som löper under 

väg 63 genom en 

trumma och sedan 

längs en sidoväg. 

Ca 3/560 Slänten 

kommer att 

anläggas inom 

delar av 

vattenområde, 

påverkar ca 6 

m av diket 

Q 3 Påtagligt 

naturvärde 

Bäck genom tät 

granskog. 

Ca 5/360 Trumma 

anläggs, 

påverkar ca 

10-12 meter 

av diket 
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Till följd av att gång- och cykelvägen planeras på den västra sidan av väg 63 och 244 från 

Spendrups och norrut, kommer naturvärdesobjekt J ej att påverkas av den planerade gång- 

och cykelvägen. Inte heller naturvärdesobjekt M kommer att påverkas eftersom gång- och 

cykelvägen ej kommer att sträcka sig till detta objekt.  

Ingrepp i naturmiljö i samband med byggnation ska minimeras så långt det är möjligt och 

Trafikverkets temablad Natur skapande av naturmiljöer användas för att anpassa 

anläggningen. 

I vägslänter som anläggs i betesmarker skapas bra förutsättningar för en artrik flora. Vid 

ingrepp i skogsmiljöer som innebär att träd tas ned, ska död ved sparas om möjligt. Detta 

kräver frivillig överenskommelse med markägare och sker utanför vägplanen. 

Matt- och revlummer, som är fridlysta enligt 9 § i artskyddsförordningen, har påträffats 

inom utredningsområdet och kan komma att påverkas.  

Innan byggstart markeras fyndplatserna för matt- och revlummer ut för att minska risken 

för skada på dessa arter. Dessa växter är dock vanliga inom regionen och i hela landet och 

eftersom deras bevarandestatus inte kommer att påverkas, så behöver ingen dispens sökas 

för dessa. 

Påträffas blomsterlupin och kanadensisk gullris inom vägområdet ska dessa avlägsnas så att 

marken under blottas.  

Dispens från det generella biotopskyddet ingår i vägplanens fastställes och innefattar 

följande objekt i tabell 6.2. 

Tabell 6.2. Objekt som ska sökas dispens från gällande det generella biotopskyddet. 

Beteckning Biotopskydd  Beskrivning Längdmätning Påverkan 

1 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett ca 50 cm brett dike 

mellan två hästhagar. 

Ca 1/650 Påverkan genom att 

gång- och cykelvägen och 

tillhörande slänter 

kommer att anläggas i 

dikets västra delar 

2  Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett ca 50 cm brett dike 

mellan två hästhagar. 

Ca 1/590 Påverkan genom att 

gång- och cykelvägen och 

tillhörande slänter 

kommer att anläggas i 

dikets västra delar 

3 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Nyligen rensat, intill 

betesmark. 

Ca 1/940 Påverkan genom att 

gång- och cykelvägen och 

tillhörande slänter 

kommer att anläggas i 

dikets västra delar 
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Beteckning Biotopskydd  Beskrivning Längdmätning Påverkan 

4 Öppet dike i 

jordbruksmark 

Ett dike med rikligt med 

älggräs som ligger intill en 

betesmark. 

Ca 1/955 Påverkan genom att 

gång- och cykelvägen och 

tillhörande slänter 

kommer att anläggas i 

dikets västra delar 

5 Allé Ensidig allé med 

medelålders björk. 

Ca 1/900-2/050 Allén kommer att 

behövas tas ned. 

6 Allé Dubbelsidig björkallé Ca 1/950 Den västra delen av allén 

kommer att påverkas. 

7 Stenmur i 

jordbruksmark 

Stenmur med mossklädda 

block intill en betesmark. 

Ca 1/010-1/070 Ingen påverkan 

8 Odlingsröse i 

jordbruksmark 

Odlingröse med moss- och 

lavklädda block intill 

betesmark 

Ca 1/550-1/590 Större delar av 

odlingsröset kommer att 

påverkas av den 

planerade GC-vägen 

 

Ingen ytterligare mark kommer att tas i anspråk i samband med vägplanen för att 

kompensera den borttagna björkallén (sektion Ca 1/900-2/050), men det föreslås att 

kontakt tas med berörd markägare för att diskutera möjlighet att återplantera allén på deras 

mark.  

6.3.2. Vattenmiljö 

Gång- och cykelvägen passerar sex mindre vattendrag (sektion 1/525, 3/150, 3/560, 4/525, 

5/360 och 5/750). För vattendragen vid sektion 1/525, 4/525, 5/360 och 5, finns det 

befintliga trummor som kommer att förlängas västerut till följd av den planerade gång- och 

cykelvägen. Vattendragen som är belägna vid sektion 3/150 och 3/560 kommer att beröras 

av att slänten till gång- och cykelvägen kommer att anläggas i vattenområdet, därmed 

kommer en del av dikets bottenarea att tas i anspråk. 

Sumpskogen som är belägen vid sektion 3/260-3/290 kommer att beröras då slänten 

kommer att anläggas inom delar av vattenområdet. Cirka 60 m2 av sumpskogen kommer att 

påverkas av utfyllnad. 

Sjön Torrvarpen kommer ej att påverkas av den planerade GC-vägen. 

Befintliga trummor förlängs med samma dimensioner och lutningar, därav bedöms inte 

vägplanen påverka båtnadsområdet för markavvattningsföretaget. 

Del av den planerade GC-vägen, mellan sektion 1/140-2/380, är belägen inom 

strandskyddat område.  
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Den planerade gång- och cykelvägen kommer ej att påverka grundvattenförekomsten och 

inte heller den grundvattentäkt med tillhörande vattenskyddsområde som är belägen väster 

om den planerade gång- och cykelvägen. 

Vid utformning av trummor under gång- och cykelvägen ska Trafikverkets temablad Natur 

Miljöanpassning av trumma/bro användas. 

En anmälan om vattenverksamhet kommer att tas fram för de vattendrag där 

trumförlängningar kommer att genomföras, samt för de diken där slänten kommer att 

anläggas inom vattenområdet, samt för utfyllnad av sumpskogen.  

Dispens från strandskyddet krävs för arbete inom strandskyddsområde, 100 meter från sjön 

Torrvarpen. 

6.3.3. Kulturmiljö 

Varken fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar eller andra kända 

kulturmiljövärden kommer att beröras av projektet. Kulturlandskapet som gc-vägen 

planeras gå genom kommer till viss mån att påverkas av en nybyggd väg men påverkan på 

landskapets helhetsbild bedöms som försumbar med tanke på att planerad gc-väg 

projekteras i direkt närhet till befintlig väg. Detta minimerar också risken för kumulativa 

effekter och med tanke på den begränsade förstärkningen av barriäreffekter minimeras 

också fragmentering av skogs- och åkermark.  

Områdets kulturmiljövärden bedöms inte påverkas av projektet. Länsstyrelsen i Örebro har 

beslutat att någon arkeologisk utredning inte anses nödvändig.  

Att skydda lämningar som ligger i anslutning till planerade åtgärder är vanligt under 

byggskedet. Exempelvis kan lämningar spärras av med staket eller band för att skilja dem 

från en byggarbetsplats. Denna åtgärd föreslås för Grythyttan 40:1 (ID i Fornreg: 

L1981:2809). 

6.3.4. Rekreation och friluftsliv 

Att färdas längs med väg 63 och väg 244 blir lättare för gående och cyklister genom 

anläggandet av gång-och cykelvägen. Det innebär bättre möjligheter för allmänheten att ta 

del av omgivande skogsmark. 

Tillgängligheten ska bevaras under byggskedet och det tydligt ska skyltas hur man kommer 

fram till Silverleden.   

6.3.5. Förorenad mark 

De identifierade potentiellt förorenade områden som finns längs sträckan ligger inte i direkt 

anslutning till planerad sträckning av gång- och cykelvägen. Detta, tillsammans med den 

miljötekniska markundersökningen visar att effekter och betydelse för förorenade områden 

är ringa.   

Undersökningar 2019 

Vid undersökningarna som genomfördes under 2019 uttogs totalt 38 jordprover med 

grävmaskin från provgrop i totalt 20 punkter samt att 5 dikesprover har provtagits med 



 

58 

 

spade och jordspett. Totalt har 21 jordprover och 5 dikesprover analyserats med avseende på 

metaller, PAH och oljekolväten. 

Halterna är generellt låga för både jordproverna och dikesproverna. För schaktproverna 

påvisar endast 1 st prov en blyhalt som överstiger KM. Samt att halterna av bly överstiger 

nivåer för MRR i nästan hälften av proven. De något förhöjda halterna finns både i ytliga 

och något djupare prov. Det är oklart vad de något förhöjda halterna i prov från 

skogsområdet härstammar från. Utifrån jordartsbedömningen utgörs dessa jordarter av 

naturliga jordarter därför skulle halterna av bly utgöra naturliga bakgrundshalter i området.  

För dikesproverna påvisar 1 st prov en blyhalt som överstigande KM och ett prov påvisar en 

halt av alifater >C16-C35 överstigande KM. Halterna av bly överstiger i samtliga 

vägdikesprov nivåer för MRR. Ingen annan halt av något ämne i något prov överstiger det 

generella riktvärdet för KM. 

Undersökningar 2020 

Vid undersökningarna som genomfördes under 2020 uttogs totalt 16 jordprover med 

grävmaskin från provgrop i totalt 6 punkter samt att 3 dikesprover har provtagits med spade 

och jordspett. Totalt har 12 jordprover och 3 dikesprover analyserats med avseende på 

metaller, PAH och oljekolväten. 

Halterna var även här generellt låga i både jordproverna från provgropar och vägdiken. I tre 

av proverna från provgroparna överskred blyhalten nivån för MRR och i två av proverna 

från vägdiken överskred halten riktvärdet för KM. De högsta halterna av bly återfanns i den 

ytliga jorden från provgroparna och troligen är föroreningarna av antropogent ursprung och 

härrör inte från naturliga bakgrundshalter. Halten kvicksilver överskred marginellt nivån 

för MRR i ett av proven från provgroparna. 

Halten alifater (>C16-C35) överskred KM i två prov där föroreningen påträffades i ytlig jord 

i två av provgroparna. Halterna avtog snabbt och kunde avgränsas vid 0,5 meter under 

markytan där halterna underskred samtliga riktvärden.  

Samtliga övriga analyserade metaller, oljeföreningar och PAH underskred riktvärdena för 

MKM, KM och/eller nivån för MRR. 

De låga föroreningshalterna i både vägdiken och i skogsmark indikerar att det inte finns 

något åtgärdsbehov i området. Schaktmassor som kommer uppstå under byggnation 

bedöms kunna återanvändas för anläggningsändamål inom projektområdet. Om uppkomna 

massor planeras användas utanför projektområdet ska en anmälan göras till den 

kommunala tillsynsmyndigheten då halter över nivåer för mindre än ringa risk påträffats. 

Innan schaktningsarbeten påbörjas inom utredningsområdet bör samråd utföras med 

tillsynsmyndighet gällande information om projektet. Då jord med halter som överskrider 

KM och MRR har påträffats inom utredningsområdet rekommenderas att det delges 

tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ 

Miljöbalken). 
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6.3.6. Landskapsbild 

Den nya gång- och cykelvägen går inte genom några utpekade värden eller känsliga 

landskapsrum, utan följer befintlig vägs sträckning. I möjligaste mån ligger gång- och 

cykelvägen i samma nivå som den befintliga vägen, för att bevara de möjligheter till 

utblickar som finns vid de öppnare partierna och för att minimera eventuell otrygghet som 

fotgängare eller cyklister kan känna om gång- och cykelvägen ligger lägre än bilvägen. 

Landskapet är idag påverkat av den befintliga vägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer 

göra ett visst intrång i landskapet och delvis påverka karaktären och upplevelsen av området 

eftersom den gör att vägrummet blir bredare genom skogslandskapet. Vegetation som tas 

bort bidrar även till att vägrummet blir öppnare och utblickarna fler.   

Området är tåligt för denna förändring förutsatt att siktlinjer bevaras samt att den nya 

anläggningen ges en god gestaltning och god landskapsanpassning. Där den befintliga vägen 

går i skärning eller på högre bank blir påverkan på landskapsbilden något större eftersom 

markintrånget blir större med längre slänter. Upplevelsen av dessa förändringar blir 

framförallt tydlig på nära håll för de som färdas på vägen eller rör sig i området.  

För att minimera den negativa påverkan så studeras åtgärder som släntutformning, 

hantering av restytor, val av vegetation och gestaltning av hållplatserna i 

gestaltningsprogrammet.  Se även kapitel 5.2.3. Gestaltning. 

6.4. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser  

Ledningar måste läggas om vilket ger konsekvenser utanför vägområdet där samordning 

med VA Samhällsbyggnad Bergslagen pågår.  

Korsande och längsgående el och tele ledningar behöver flyttas, förstärkas eller förlängas.  

6.5. Påverkan under byggtiden 

6.5.1. Miljöeffekter 

De miljöeffekter som uppstår under byggtiden är kopplade till användning av fordon och 

maskiner samt hantering av bränslen, oljor och andra kemikalier som innebär risk för 

läckage till omgivande mark och vatten. Drift av fordon och maskiner medför luftutsläpp 

och orsakar buller och vibrationer. Risken för påverkan på recipienter är störst vid arbete i 

vatten, vid nederbörd samt vid passage av vattendrag: grumling, igenslamning av 

lekbottnar, ökad syreförbrukning. För att minska riskerna för förorening av recipienter skall 

anpassade och lämpliga åtgärder utarbetas såsom grumlingsskydd och val av lämplig 

tidsperiod för arbete i vatten. 

För byggskedet gäller, förutom de krav som fastställs i vägplanen, Trafikverkets 

kravdokument Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93). Dessa 

krav representerar en basnivå som ska upprätthållas i alla entreprenaduppdrag. Störningar 

under byggtiden berör få boende. Temporära störningar kommer att vara ofrånkomliga 

under byggtiden, men minimeras normalt sett genom krav på entreprenörens miljöarbete. 

Skyddsåtgärder och restriktioner för byggtiden kommer att tas fram. 

Massbalans ska, så långt det är möjligt, eftersträvas i ett vägprojekt för att minimera behovet 

av transporter och för god hushållning med naturresurser. Vägtekniska och geotekniska 
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undersökningar av befintlig väg och omgivande mark kommer att genomföras i projektet 

och utifrån dessa kan behov av vägbyggnadsmaterial bedömas. Eventuella överskottsmassor 

kommer att läggas upp i samråd med Hällefors kommun eller användas inom planområdet 

genom terrängmodellering av bankslänter m.m. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomfört som visade på en låg 

föroreningssituationen. Under vägarbete finns det alltid en risk för att markföroreningar 

påträffas. Skulle det under byggskedet framkomma misstankar om eventuella föroreningar 

skall försiktighetsåtgärder och provtagning vidtagas samt att tillsynsmyndigheten 

informeras.     

Vid åtgärder som berör vattendrag ska det säkras att inga vandringshinder uppkommer på 

grund av åtgärden. 

6.5.2. Trafik under byggtiden 

Under byggskedet kommer trafiken på väg 63 och väg 244 att påverkas. Omledning är inte 

möjlig då det inte finns lämpliga omledningsvägar. Det kan innebära att kortare köer tidvis 

kan komma att uppstå. Några större framkomlighetsproblem bedöms inte uppstå. 
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7. Samlad bedömning  

7.1. Överensstämmelse med de transportpolitiska målen 

7.1.1. Funktionsmålet 

Vägförslaget omfattar en ny sammanbunden gång- och cykelväg mellan Hällefors och 

Grythyttan. Detta innebär att framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna förbättras mot dagens förhållanden. Detta gäller såväl för boende i de båda 

tätorterna som för boende längs sträckan.  

Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan sägas bli något bättre när gång- och cykelvägen 

anläggs, då det blir lättare att ta sig till och från hållplatserna. Dessutom byggs hållplatserna 

om och tillgänglighetsanpassas.  

För den genomgående trafiken på väg 63 och väg 244 kommer tillgängligheten att vara lika 

som dagens förhållanden.  

Eftersom ändamålet med vägförslaget är att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet i så 

stor utsträckning som möjligt kan funktionsmålet sägas vara uppfyllt. 

7.1.2. Hänsynsmålet 

Trafiksäkerhet och trygghet förbättras för de oskyddade trafikanterna genom anläggande av 

en gång- och cykelväg. Projektet innebär större möjligheter till ökad gång- och cykeltrafik 

vilket är positivt både ur miljö- och hälsoaspekter.  

7.2. Projektmål 

Projektets mål är att bygga en sammanhängande gång- och cykelväg som förbinder 
Grythyttan-Hällefors. Detta är kompletterat med följande projektmål; 

Projektmål 1: Att oskyddade trafikanter kan ta sig fram smidigt, grönt och tryggt.  

Måluppfyllelse: Gång och cykelvägen erbjuder en gen sträckning i nära anslutning till 
befintliga trafikanter längs väg 244 och väg 63.  

Projektmål 2: Fastställd och laga kraftvunnen vägplan.  

Måluppfyllelse: Vägplanen kommer att lämnas för fastställelse innan årsskiftet 2020/2021.   

Projektmål 3: Ha en god dialog med berörda kommuner.  

Måluppfyllelse: Gång- och cykelvägen sträcker sig i sin helhet endast inom Hällefors 
kommun. Under projektets gång har ett flertal möten och avstanningar skett, såväl med 
kommunen som med Samhällsbyggnad Bergslagen (som är kommunens planhandläggare 
och som också ansvarar för kommunens vatten- och avloppsledningar). Mötena har 
präglats av öppenhet och fokus på problemlösning.  

Projektmål 4: Ha en god dialog med berörda fastighetsägare.  

Måluppfyllelse: För att tidigt förankra arbetet genomfördes ett inledande möte med de 
fastighetsägare som skulle kunna komma att påverkas mest. Därefter genomfördes ett 
vanligt samrådsmöte, följt av ett digitalt samråd med möjlighet att ställa frågor. Under 
samrådstiden kom få (tre) synpunkter och frågor kring projektet.    
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7.3. Måluppfyllelse miljökvalitetsmålen  

Följande 9 av de 16 nationella miljökvalitetsmål bedöms vara relevanta för detta projekt: 

Begränsad klimatpåverkan 

Definition: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.  

Måluppfyllelse: Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter att leda till en 

ökad mängd utsläpp av koldioxid. Trafikmängderna längs aktuella vägar beräknas inte öka 

på grund av föreslagna åtgärder.  

Frisk luft 
Definition: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Måluppfyllelse: Målet påverkas på sikt marginellt. Trafikmängderna längs aktuella vägar 

beräknas inte öka på grund av föreslagna åtgärder. 

Levande sjöar och vattendrag 

Definition: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 

samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Måluppfyllelse: Åtgärder vid trummor kan innebära en mindre tillfällig negativ påverkan på 

vattendragen, men bedöms inte påverka långsiktigt. Projektet bedöms inte motverka 

miljömålet.  

Bara naturlig försurning 

Definition: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 

gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska 

föremål och hällristningar 

Måluppfyllelse: Målet påverkas marginellt. Trafikmängderna längs aktuella vägar beräknas 

inte öka på grund av föreslagna åtgärder. 

Giftfri miljö 

Definition: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

Måluppfyllelse: Målet påverkas i liten utsträckning. En miljöteknisk markundersökning är 

utförd och resultatet visar på begränsad förekomst av markförorening. Hanteringen av 

förorenade massor kommer att säkerställas i byggskedet. Sammantaget bedöms 

föroreningshalterna i området minska något då en del förorenade massor kommer att 
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avlägsnas från området där gång- och cykelvägen planeras att anläggas. Projektet bedöms 

därför öka möjligheterna till att uppnå miljömålet.  

Ingen övergödning  

Definition: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

Måluppfyllelse: Målet påverkas marginellt. Trafikmängderna längs aktuella vägar beräknas 

inte öka på grund av föreslagna åtgärder. 

Grundvatten av god kvalitet 

Definition: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 

en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Måluppfyllelse: Målet påverkas marginellt. Trafikmängderna längs aktuella vägar beräknas 

inte öka på grund av föreslagna åtgärder. 

God bebyggd miljö 

Definition: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

Måluppfyllelse: Under byggskede kan boendemiljön temporärt påverkas, men på sikt 

bedöms projektet bidra till en bättre miljö jämfört med dagsläget.   

Ett rikt växt- och djurliv 

Definition: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Måluppfyllelse: Projektet bedöms innebära en mindre påverkan av befintliga naturvärden.  
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden  

8.1. De allmänna hänsynsreglerna 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska följas när åtgärder ska 

utföras eller verksamhet bedrivas som kan ha inverkan på miljön eller människors hälsa. 

Alla hänsynsregler ska tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Kraven som 

ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga, där nyttan för 

miljön har företräde. Hänsynsreglerna omfattar krav på att verksamhetsutövaren ska ha 

tillräcklig kunskap om verksamheten och att försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas. 

Trafikverket har god kunskap om planering, projektering, utredning, anläggande och drift 

av vägar samt om hur omgivningen påverkas.  

Försiktighet ska iakttas vid hantering av drivmedel och kemikalier under byggskedet. 

Försiktighet ska också särskilt tillämpas vid trumåtgärder, för att undvika spill och 

grumlande partiklar i befintliga vattendrag. 

Informationen och analyserna från material och samråd har bearbetats, sållats och arbetats 

om till denna planbeskrivning som är tillgänglig för allmänheten med flera. De huvudsakliga 

konsekvenserna bedöms vara identifierade i vägplanen och skadeförebyggande åtgärder 

vidtas där det är motiverat och skäligt för att minska projektets miljökonsekvenser.  

Åtgärder har utretts med hänsyn till människors hälsa och miljön genom att skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått inarbetats i vägplanen. 

8.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i miljöbalkens femte kapitel. Avsikten med 

miljökvalitetsnormerna är att fastlägga en högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivå 

som människor eller miljön kan belastas med. Fastställda miljökvalitetsnormer finns i 

dagsläget för vattenkvalitet, luftkvalitet och omgivningsbuller och för utpekade fisk och 

musselvatten. Fisk och musselvatten berörs inte i detta projekt. 

• Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster baseras på EU:s ramdirektiv för vatten, 

vattendirektivet, och syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av 

våra vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten omfattas av 

vattendirektivet. Målsättningen är att de vatten som omfattas av direktivet ska ha 

god ekologisk status och god kemisk status. En bärande princip är att inget vatten 

får försämras.  

Vägplaneförslagets åtgärder bedöms inte medföra några negativa konsekvenser avseende 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. 

• Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet finns beskrivna i Luftkvalitetsförordningen 

(2010:477) och omfattar maximala tillåtna värden för skadliga ämnen (kvävedioxid, 
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kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen, kolmonoxid, 

ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Vägplaneförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen negativ, då trafikmängderna 

inte bedöms öka.  

• Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller beskrivs i förordningen om 

omgivningsbuller (2004:675). Trafikverket är enligt 4§ skyldig att kartera 

omgivningsbuller, upprätta och fastställa åtgärdsprogram (med mål att 

omgivningsbuller inte ska medföra skadliga effekter på människors hälsa) för vägar 

med mer än 3 miljoner fordon per år. Det motsvarar drygt 60 00 fordon per dygn. 

Miljökvalitetsnormen är inte aktuell för detta projekt.  

8.3. Hushållning med mark och vattenområden 

Massor kommer att återanvändas i projektet så långt det är möjligt, men projektet kommer 

troligen att innebära ett underskott. Massorna är användbara som bankfyll utom matjorden. 

Finkornigheten ställer högre krav på entreprenören, det kan bli problem att packa massorna 

om vattenkvoten är för hög, t.ex. vid varaktig nederbörd. 

De låga föroreningshalterna i både vägdiken och i skogsmark indikerar att det inte finns 

något åtgärdsbehov i området. Schaktmassor som kommer uppstå under byggnation 

bedöms kunna återanvändas för anläggningsändamål inom projektområdet. Om uppkomna 

massor planeras användas utanför projektområdet ska en anmälan göras till den 

kommunala tillsynsmyndigheten då halter över nivåer för mindre än ringa risk påträffats. 

Eventuella överskottsmassor kommer att hanteras i samråd med Hällefors kommun för att 

hitta användningsområden om massorna inte kan användas inom planområdet. 
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9. Markanspråk och pågående markanvändning  

9.1. Markanvändning och markåtkomst 

Marken invid väg 63/244 består främst av skogsmark, med mindre inslag av tomtmark. På 

kortare sträckning erhålls nytt vägområde inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplan 

erhålls mark genom vägrätt enligt beskrivningen i kap. 9.3 nedan. 

Ett antal fastigheter får intrång. På sträckan med inslag av tomtmark ändras utformningen 

av gån och cykelvägen för att minska vägområdets behov. 

9.2. Vägområde för allmän väg 

Nytt vägområde för vägåtgärder som föreslås vid allmän väg omfattar förutom själva vägen 

utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 5. För att möjliggöra drift och 

underhåll ingår i vägområdet ett släntkrön. På tomtmark tas ingen kantremsa i anspråk.  

Planrkartorna (101T0201 - 101T0205) redovisar nytt vägområde. Det är det tillkommande 

vägområdet som är angivet i fastighetsförteckningens arealberäkning. 

9.3. Vägområde för allmän väg med vägrätt 

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

med stöd av en upprättad och 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 från allmänt 

underhåll. 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om det inte har träffats 

någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är 

den dag då marken tas i anspråk. Den statliga ersättningen räknas upp från dagen för 

ianspråktagandet med ränta enligt 5§ Räntelagen (1975:635) tills ersättningen betalas. 

Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. Ersättningen för den mark som tas i 

anspråk med vägrätt ska motivera minskningen av fastighetens marknadsvärde vid 

värdetidpunkten. 

9.4. Vägområde inom detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämnden i Hällefors kommun har beslutat att påbörja arbetet med att 

upphäva detaljplanerna 18-HÄL-492 och 18-GRY-572, för att möjliggöra vägplanen för 

gång-och cykelvägen.  

Nytt vägområde gör ett mindre intrång på del av parkmark/naturmark i detaljplaner vid 

södra infarten till Hällefors och i anslutningen till korsningen med Kyrkogatan i Grythyttan. 

Hällefors kommun har tagit beslut om att detta intrång kan betraktas som mindre avvikelse 

av detaljplanens markanvändning.  
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9.5. Område med tillfällig nyttjanderätt VÄG 

Områden med tillfällig nyttjanderätt behövs för att entreprenören ska kunna bygga de 

planerade vägåtgärderna. Det kan vara uppställning av byggmaterial, etablering, upplag och 

tillfälliga förbifarter. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden från byggstart till 3 

månader efter slutbesiktning. Markytorna kommer att återställas innan de återlämnas.   

På Planritningar 101T0201 - 101T0212 redovisas områden med tillfällig nyttjanderätt. 

 

10. Genomförande och finansiering  

10.1. Formell hantering  

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 

sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 

Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 

Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 

vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

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

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 

kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 

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

permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen 

framgår också markens storlek (areal) och vilka som är fastighetsägare eller 

rättighetsinnehavare. 
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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. För den 

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

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 

användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 

mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

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

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

Angående hur de kommunala planerna berörs och åtgärdas se kapitel 9.5.  

10.2. Genomförande 

10.2.1. Bygghandling 

När vägplanen har vunnit laga kraft kommer Trafikverket ta fram en bygghandling eller ett 

förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör som genomför åtgärderna.  

10.2.2. Dispenser och tillstånd 

Följande separata prövningsförfaranden enligt gällande lagar krävs innan detta vägprojekt 

får genomföras: 

• Anmälan om vattenverksamhet för de vattendrag där trumförlängningar kommer 

att genomföras, samt vid utfyllnad i vattendrag och sumpskog. Trummor ska 

förlängas vid sektionerna; 1/525, 4/525, 5/360, 5/750, utfyllnad i vattendrag vid 

sektion 3/150 samt 3/560 och utfyllnad av sumpskog vid sektion 3/260-3/290. 

• För arbeten som innebär uppläggning av massor som kan förorena mark eller vatten 

krävs en anmälan till tillsynsmyndighet. 

• Om förorenad mark upptäcks skall det omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten 

enligt miljöbalken 10 kap 9 §. Rutiner för hantering av massorna kommer att tas 

fram till byggskedet. 

• Eftersom halter av föroreningar har hittat som överstiger MRR, krävs en anmälan 

till tillsynsmyndighet om massorna ska återanvändas på något annat område. 

• Dispens från strandskyddet krävs för arbete inom strandskyddsområde, 100 meter 

från sjön Torrvarpen. Detta innefattas i vägplanens beslut. 

• Dispens från det generella biotopskyddet krävs för ingrepp i öppna jordbruksdiken 

(sektion ca 1/650, 1/590, 1/940, 1/955), för avverkning av björkar i allén (sektion ca 
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2/000), samt för ingrepp i odlingsröse (sektion ca 1/550-1/590) och innefattas i 

vägplanens beslut. 

10.2.3. Kontroll och uppföljning 

Under byggskedet och efterföljande driftsskede utförs kontroller och åtgärder följs upp.  

För att säkerställa att inga skador uppstår under entreprenaden görs en besiktning innan 

mark tas i anspråk för arbeten med ev. tillfälliga vägar, etableringsplatser, etc. När mark inte 

längre behövs ska den återställas och besiktigas inför återlämnande.  

Mätning av vibrationer under byggskedet för att kontrollera att ingen påverkan sker på 

närliggande bebyggelse.  

Ett kontrollprogram ska tas fram för entreprenaden som visar hur uppsatta miljökrav 

innehålls. 

10.3. Finansiering och möjlig byggstart 

Tidigast möjlig byggstart planeras till 2021. Projektet finansieras genom medel avsatta i 

länstransportplanen. Bedömd kostnad för hela projektet är cirka 50 miljoner kronor.    
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Vägar- och gators utformning, VGU, Trafikverket, 2015 (Krav, Publ. 2015:086 och Råd, 

Publ. 2015:087). 

Kartläggning av farligt godstransporter, Räddningsverket, september 2006. 

Trafikverket, nationella vägdatabasen (NVDB). 

Hällefors kommun, Översiktsplan och byggnads-/detaljplaner. 

GIS-underlag, Länsstyrelsen Örebro län. 

Riksantikvarieämbetet. 1997. Fornminnesinventeringen – Nuläge och kompletteringsbehov. 

En riksöversikt. Stockholm. 

Strucke, U & Crona, M. 2011. Järnhantering vid Sör-Älgens strand. Västmanland; Hällefors 

socken; Hällefors 9:556; Hällefors 287:1. Riksantikvarieämbetet. UV Rapport 2011:78, 

Arkeologisk förundersökning. Stockholm. 

FMIS. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  
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