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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGET
Lekebergs kommun har gett WSP i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre
olika sträckningar av en ny vägförbindelse i Lanna. Denna miljökonsekvensbeskrivning ska sedan
ligga till grund för val av vilket vägalternativ som ska väljas för den nya vägförbindelsen och för vilket
ett förslag till detaljplan kommer att upprättas.

Upprättandet av denna miljökonsekvensbeskrivning regleras inte formellt av miljöbalkens regelverk
men tillämpliga bestämmelser i 6 kap miljöbalken samt i miljöbedömningsförordningen (2017:966) har
ändå använts som utgångspunkt i arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen.

I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit:

Eva Thelin, uppdragsansvarig, bullerberäkningar mm

Mia Jameson, bitr. uppdragsansvarig, samrådsunderlag mm

Marina Östergren, naturvärdesinventering

Frida Blomér, vattenfrågor

Ann-Charlotte Carlström, mark och rödfyr, hästverksamheter

Line Holgersson, GIS

Karin Thedéen, granskning

1.2 BAKGRUND
Lekebergs kommun har bedömt att det behövs en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen (väg 566)
och väg 204 för att avlasta det befintliga vägnätet i Lanna. Bakgrunden är den övergripande
trafikutredningen för Hidinge-Lanna som genomfördes av Sweco 2012. I trafikutredningen framkom
det att en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 562 (väg 562 ansluter vidare mot väg 204)
behövs för att avlasta trafiken i området.

Kommunstyrelsen i Lekbergs kommun gav den 13 december 2016 Sydnärkes byggförvaltning
uppdraget att upprätta en detaljplan i inriktning mot att möjliggöra ny vägförbindelse, va-ledning och
bostadsbebyggelse i området. Ett detaljplaneförslag upprättades och remissförfarande har skett.

Under remissförfarandet framkom så många synpunkter att kommunen bedömde att det behövdes en
mer detaljerad utredning av olika alternativa vägsträckningar. Utredningen ska beskriva de
miljökonsekvenser de olika alternativen medför.

1.3 STUDERADE ALTERNATIV
Tre alternativa vägsträckningar har studerats. Alternativen har benämnts:

· Gul väg
· Röd väg
· Blå väg

Samtliga alternativ har en gemensam sträckning i sin södra del, d.v.s. den del som sedan ansluter till
väg 562. Fortsättningsvis i MKBn benämns de olika alternativen som Gul väg, Röd väg och Blå väg
och i varje alternativ inkluderas den södra delen som del av alternativet.
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De olika vägalternativens ordningsföljd innebär i sig inget ställningstagande till vilket alternativ som är
mest eller minst fördelaktigt ur olika aspekter.

De olika alternativens sträckningar framgår i Figur 1.

Figur 1: De studerade vägalternativens sträckningar.
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1.4 SAMRÅD
Ett informellt avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Örebro län den 20 juni 2018. Inför
samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram. I samrådet deltog följande personer:

Helena Siegert, Länsstyrelsen
Anders Kritz, Länsstyrelsen
Lena Lundkvist, Länsstyrelsen
Marie Larsson, Länsstyrelsen,
Jonas Kinell, Sydnärkes byggförvaltning
Mia Jameson, WSP Sverige AB

Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter:

· Påverkan på riksintressevärdena behöver redovisas
· Påverkan på markanvändningen behöver redovisas (brukad åkermark, naturbetesmark, ev.

hästhållning och ev. påverkan på betesdjuren/möjligheterna att beta naturbetesmarker)
· Påverkan på landskapet, upplevelsen av landskapet behöver belysas
· Om bullerberäkningarna visar att gränsvärden/riktvärden överstigs behöver beräkningar göras

som visar effekter av bullerskyddsåtgärder (bullervall, skärm)
· Arkeologisk utredning etapp 2 behöver göras med provgrävning, gäller för alla de tre

alternativen. Hällkistan i området skulle kunna göras mer tillgänglig i vissa alternativ.
Eventuellt skulle det kunna finnas möjligheter att genomföra vissa restaureringar med statliga
medel.

Synpunkterna har beaktats vid upprättandet av denna handling.

1.5 SAMMANFATTNING
De tre vägalternativens påverkan på människors hälsa och miljö, vilket redovisas i denna rapport, kan
sammanfattningsvis beskrivas enligt följande:

Kommunala planer: Enligt kommunens översiktsplan ska utvecklingen i det aktuella området ske så att
de värden som riksintresset för naturvård vill värna stärks, samtidigt som den fördjupade
översiktsplanen för Vintrosa-Lanna följs. Detta innebär att all exploatering av området ska göras så att
inte de värden som ligger till grund för riksintresset skadas påtagligt. Enligt den fördjupade
grönstrukturplanen är spridningsvägar för olika arter av stor betydelse och fortsatt bete inom delar av
det aktuella området viktigt. Gul väg är det vägalternativ som på minst fördelaktigt sätt uppfyller de
kommunala planerna.

Riksintresset Latorpsplatån: Riksintressevärdet odlingslandskap påverkas i alla tre alternativen
eftersom jordbruksmark tas i anspråk för väg. För alternativet Gul väg kan påverkan anses påtaglig.
Övriga riksintressevärden påverkas inte.

Miljökvalitetsnormer: Inget av alternativen medför risk för att de miljökvalitetsnormer som är relevanta i
sammanhanget inte kommer att uppnås.

Naturmiljö: Alla alternativ innebär att naturmark påverkas. Alternativet Gul väg har störst påverkan på
naturmark med högre naturvärden och på biotopskyddade områden, dessutom försvåras fortsatt bete
på grund av att jordbruksskiften delas.

Kulturmiljö: Inför byggande av väg krävs utredningar av kulturmiljölämningar, vilket innebär ökad
kunskap om dessa. Denna ökade kunskap är relevant i alla tre alternativen. I alternativen Gul väg och
Blå väg finns möjlighet att öka tillgängligheten till en fornlämning i området. Detta kan också innebära
att fornlämningen, som tidigare skadats, genomgår viss återställning.
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Landskapsbild: Landskapsbilden bedöms inte påverkas i någon omfattning i alternativen Röd väg och
Blå väg, då dessa alternativ dras i gränser mellan olika markanvändningar. Alternativet Gul väg dras
dock igenom odlingslandskapet och får då viss påverkan på landskapsbilden.

Markanvändning: Jordbruksmark tas i anspråk för väg i alla alternativen. I alternativ Gul väg skär
vägen genom befintliga skiften, vilket bland annat kan innebära svårigheter att hålla områden fortsatt
betade. Inget av alternativen påverkar områden med rödfyr eller förorenad mark.

Rekreation och friluftsliv: Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär
ökade möjligheter att transportera sig till fots eller med cykel mellan dessa vägar. Detta är likvärdigt
mellan de tre alternativen.

Buller: Vägtrafik längs de tre sträckningarna innebär en tillkommande bullerkälla, även om gällande
riktvärden för buller från vägar, 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, inte överskrids
i något av alternativen. För att klara riktvärdet 50 dBA för uteplats krävs uppförande av
bullerreducerande skärmar vid ett fåtal enskilda fastigheter vid samtliga alternativ.

Vatten: Inget av alternativen innebär någon risk för förorening av grund- eller ytvatten eller påverkan
på ytvattenflöden.

Luft: Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär att transportsträckan
mellan de två vägarna minskar och att utsläppen från trafiken därmed också minskar.

Gul väg bedöms vara det totalt sett minst fördelaktiga alternativet utifrån de bedömda aspekterna.

Röd väg och Blå väg orsakar en miljöpåverkan som är relativt lika. Blå väg har en något större
påverkan på naturmiljön eftersom den påverkar större yta mark som har högre naturvärden än den
mark som påverkas för Röd väg. Blå väg innebär möjligheter att tillgängliggöra den för trakten
ovanliga fornlämningen som finns där, denna möjlighet finns inte för Röd väg. Röd väg kommer till
större del än de övriga alternativen att följa befintlig väg.
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2 METOD FÖR
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

2.1 AVGRÄNSNING
En avgränsning av innehållet i MKBn innebär en fokusering på väsentliga frågor och miljöeffekter som
ska konsekvensbedömas. De miljöeffekter som bedömts väsentliga och som beskrivs i denna MKB är:
de olika vägalternativens påverkan på riksintresset Latorpsplatån, miljökvalitetsnormer, naturmiljö,
kulturmiljö, landskapsbild, pågående markanvändning, hästverksamhet, buller, vatten och luft.

Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det område som är direkt berört
av de aktuella vägalternativen, se Figur 1.

2.2 BEDÖMNINGSGRUNDER
Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa utredda alternativs miljöeffekter utifrån ett ”värsta
fall-scenario”. Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar
som här benämns som bedömningsgrunder.

Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan de utredda alternativens miljöeffekter sättas i relation
till respektive effekts värde.

I föreliggande MKB används begreppen påverkan, konsekvens och åtgärd.

Med påverkan avses den förändring av miljö- och hälsoeffekter som de olika alternativen bedöms
medföra i jämförelse med nuvarande förhållanden, även kallat nollalternativ.

Med konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av påverkan. Påverkan och/eller
konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till miljöeffektens värde, men kan
också ställas i relation till nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer samt nationella
riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder,
skyddsåtgärder.

Bedömningen görs genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den planerade
åtgärdens omfattning.

Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv konsekvens, ingen konsekvens, liten
negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se nedan tabell 1.
Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet.
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Tabell 1. Bedömningsgrunder

Positiv
konsekvens

Verksamheten medför en
förbättring för människans
hälsa och/eller miljö som ges
vikt vid bedömning mellan
värden/aspekter.

- Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i
miljömålens riktning.

Obetydlig
konsekvens

Verksamheten bedöms inte
medföra någon effekt, antingen
positiv eller negativ, på
värdet/aspekten.

- Inga relevanta objekt i området som kan påverkas.
- Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt.

Liten negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms endast
medföra negativ påverkan av
mindre art och omfattning som
inte innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

- Vanligt förekommande påverkan.
- Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss

påverkan.
- Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och

rekommendationer.

Måttlig
negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av måttlig art
och omfattning som innebär en
försämring av eller mindre
skada på värdet/aspekten.

- Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.
- Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till
miljönyttan med föreslagen verksamhet eller i förhållande
till en åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så
kan konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.

Stor negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större art
och omfattning som innebär en
allvarlig försämring av eller
skada på värdet/aspekten.

- Påverkan på ett unikt värde.
- För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar

konsekvenserna kan dessa istället komma att bedömas
som måttlig eller liten negativ konsekvens.

2.3 NOLLALTERNATIV
Miljökonsekvenserna för de studerade alternativen jämförs med rådande miljöförhållanden, ett s.k.
nollalternativ. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som avser situationen om ingen förändring av
vägnätet i området utförs.
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3 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING

Det område där miljökonsekvenserna av de tre vägalternativen ska utredas ligger mellan väg 566 och
562. Det aktuella området är inringat i Figur 2.

Figur 2: Område där de tre studerade vägsträckningsalternativen är belägna, markerad med svart ruta. (Lantmäteriet 2018)

Det område som berörs av de aktuella alternativen utgörs av jordbruksmark och omges av
bostadsbebyggelse i form av både jordbruks- och villafastigheter.

3.1 PLANER

3.1.1 Översiktsplan
Lekebergs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2014.  I översiktsplanen
finns några specifika ställningstaganden som rör Hidinge-Lanna-området:

· Riksintresset Latorpsplatån ska beaktas vid fysisk planering, bygglovsgivning och annat
tillståndsförfarande.

· Vidare exploatering av Lanna ska bygga på den fördjupade översiktsplanen för området.
· Utvecklingen i Lanna-Hidingeområdet ska ske på ett sätt så att de värden som riksintresset för

naturvård vill värna stärks samtidigt som den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna
följs.
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3.1.2 Fördjupad översiktsplan
Tillsammans med Örebro kommun har Lekebergs kommun utarbetat en fördjupad översiktsplan för
Vintrosa-Lanna, planen är antagen av kommunfullmäktige i Lekeberg den 13 juni 2012.

Den fördjupade översiktsplanen är utformad så att all exploatering av området ska göras så att inte de
värden som ligger till grund för riksintresset skadas påtagligt.

3.1.3 Detaljplaner
Inom Hidinge-Lannaområdet finns flera olika detaljplaner. Det aktuella området där de tre
vägalternativen är belägna ligger inom det preliminära planområdet för Hidinge-Lanna 1:89, se Figur
3.

Figur 3: Detaljplaner i Hidinge-Lanna-området.

3.1.4 Övrig planering
En fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna-området har upprättats och remissbehandlats.
Planen är dock inte formellt fastställd.

Område 7 i grönstrukturplanen – Skrantås åker – ligger inom det område där vägdragningar avses
studeras. Av grönstrukturplanen framgår följande: ”Området har tidigare identifierats i
Jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering och är idag en svagt hävdad betesmark på torrare
mark med god förekomst av hävdgynnade arter som brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar,
bockrot och gullviva.

Fortsatt och ökat betestryck är viktigt för bevarande och fortsatt positiv utveckling av områdets
naturvärden.
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Föreslagna åtgärder

§ Bibehåll och utöka hävden
§ Utveckla detaljplanelagda grönområden genom att skapa småbiotoper för spridning av arter

mot Vreta och Asklunda”

3.2 RIKSINTRESSEN
Hidinge-Lanna-området utgör den sydligaste delen av riksintresset ”Latorpsplatån”, riksintresse för
naturvård enligt bestämmelser i 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintressevärdena geovetenskap,
odlingslandskap och ädellövskog ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada naturmiljön. Förutsättningarna för bevarande av riksintressevärdena är enligt Länsstyrelsens
registerblad följande:

”Återstående ädellövbestånd måste skyddas från omföring till barrskog och markexploatering för
bebyggelse. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan
påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark,
energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar,
vägdragningar.”

Figur 4: Riksintresset Latorpsplatån. Det område där de tre vägalternativen är lokaliserade ligger inom det blåmarkerade
utredningsområdet. Bild ur Fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna.
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Figur 5: Riksintressen i förhållande till utredningsområdet

3.3 SKYDDADE OMRÅDEN
Inom det aktuella utredningsområdet finns inga kända områden som är skyddade enligt
bestämmelserna i 7 kap miljöbalken, exempelvis naturreservat.

Inom utredningsområdet har 13 odlingsrösen och två stenmurar identifierats i samband med
genomförd naturvärdesinventering. En av stenmurarna är delvis raserad och osymmetrisk medan den
andra stenmuren är fint bevarad. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet enligt
bestämmelserna i 7 kap 11 § miljöbalken och 5 § i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm.

Ett dike har också påträffats, denna har inte fuktig markyta och hyser inte fuktighetskrävande
vegetation varför det inte bedöms omfattas av det generella biotopskyddet.

3.4 NATURVÄRDEN
Skrantås åker, som ligger mitt i det aktuella området, har vid den naturinventering som genomförts
under 2017 bedömts ha ”visst naturvärde” enligt SIS-standardmetodik för naturvärdesinventering.
Nordväst om Hidinge skola finns ett område klassat som naturreservat.
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Figur 6: Områden med identifierade naturvärden

En mer detaljerad naturvärdesinventering har utförts under 2018, se BILAGA 1. Vid denna inventering
har naturvärdena inom Skrantås åker bedömts vara högre än vid den föregående inventeringen.
Några ytterligare områden med vissa naturvärden har också identifierats. Samtliga dessa fyra
områden utgörs av tidigare naturbetesmarker som numera är svagt hävdade.
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Figur 7: Naturvärdesobjekt identifierade och klassificerade vid naturvärdesinventering 2018.
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3.5 KULTURMILJÖ
Inom Hidinge-Lanna-området finns flera olika områden som är av intresse ur kulturmiljösynpunkt. Det
område där vägalternativen avses studeras hyser dock enbart en känd fornlämning. Det aktuella
området har markerats översiktligt, se Figur 8.

Figur 8: Kulturvärden i Hidinge-Lanna-området.

Det berörda området har utgjort fastmark sedan många tusen år tillbaka och fynd av kulturhistoriska
lämningar har gjorts vid olika utredningar i närliggande områden. Det är därför inte osannolikt att det
kan finnas hittills okända fornlämningar i området. Arkeologisk utredning etapp 1 har tidigare gjorts i
området, vilket innebär översiktliga studier. För att få en mer detaljerad kunskap kommer arkeologisk
utredning etapp 2 att behöva göras med provgrävning. Detta gäller för alla de tre alternativa
vägsträckningarna.

3.6  MARKANVÄNDNING
Inom det aktuella utredningsområdet finns åkermark, igenväxande naturbetesmarker och betad mark
samt befintlig och planerad bostadsbebyggelse.

Inventering av förekomst av hästrelaterad verksamhet (stall, gödselhantering, betesmark och ridvägar)
utfördes genom besök och intervjuer den 24 september 2018. Två hästgårdar finns inom det
föreslagna vägområdet i områdets södra resp. norra del. Sammanlagt finns nio hästar som är
beroende av betesmark i området. Det finns även två olika områden (se Figur ) med åker som brukas
aktivt med olika grödor.
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Figur 9: Markanvändning inom utredningsområdet.
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4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den påverkan och de
konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och människors hälsa till följd av planerad verksamhet.
Konsekvensbedömningen är uppdelad i sektioner för respektive aspekt. En jämförelse görs med
nuvarande förhållanden/nollalternativet.

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar.
Påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig
konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se
tabell 2. Se även avsnitt 2.2 Bedömningsgrunder.

Tabell 2: Symbolförklaring bedömningsgrunder.

Positiv
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

4.1 RIKSINTRESSET LATORPSPLATÅN
Det område där de tre vägalternativen finns ligger i södra delen av den så kallade ”Latorpsplatån” -
Närkes enda platåberg. Här ligger sedimentära bergarter från kambrium-ordovicium lagrade ovanpå
urberget. Överst finns kalksten som generellt sett ger en tydlig positiv effekt på växtlighetens
artrikedom och frodighet. Latorpsplatån reser sig drygt 50 meter över omgivande landskap. Det
aktuella området ligger uppe på själva platån där höjdskillnaderna är relativt små med ett svagt
kuperat och mjukt landskap.

Latorpsplatån är riksintresse för naturvård enligt bestämmelser i 3 kap 6 § miljöbalken. Detta innebär
att riksintressevärdena så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön. Enligt Länsstyrelsens beskrivning av riksintresset är riksintressevärdena geovetenskap,
odlingslandskap och ädellövskog.

I det område där de tre studerade vägalternativen ligger är det framför allt riksintressevärdet
odlingslandskapet som kan påverkas av nya vägdragningar. Områdets värde som odlingslandskap
med ängs- och betesmarker inom Hidinge-Lannaområdet är som helhet starkt försämrat och på väg
att försvinna helt. Förutsättningar för bevarande av riksintressets värden är bl.a. fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift, skötsel av landskapselement, restaurering av igenvuxna ängar
och naturbetesmarker samt bevarande av ädellövskogsbestånd.

Odlingslandskapet inom det aktuella området utgörs av åkermark, områden som betas av hästar samt
tidigare betesmarker som nu är under igenväxning. Det finns ingen legal möjlighet att kräva att svagt
hävdade betesmarker ska hävdas bättre och detta förhållande påverkas inte av om något av
vägalternativen kommer till stånd eller inte. Däremot kommer odlingsmark att tas i anspråk i samtliga
tre alternativ, vilket innebär att alla alternativ innebär en påverkan på riksintresset jämfört med
nuvarande förhållanden.

I alternativen Röd väg och Blå väg påverkas odlingslandskapet genom att mark i nära anslutning till
redan exploaterad mark (bebyggelse och vägar) tas i anspråk. Vid alternativ Gul väg kommer vägen
att skära igenom en del av odlingslandskapet. Påverkan på odlingslandskapet bedöms vara lägre om
det sker i anslutning till tidigare exploaterad mark.
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Tabell 3: Konsekvensbedömning gällande riksintresset Latorpsplatån för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens

4.2 MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer utfärdas med stöd av 5 kap miljöbalken och avser kvaliteten på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön, eller för att
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för
närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och ytvatten.

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns föreskrifter om högsta halt av vissa ämnen i luft, bl.a.
kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid och ozon. Vägtrafik bidrar till utsläpp eller bildande av flera av
dessa ämnen. I det aktuella området förekommer inte utsläpp från exempelvis industriprocesser eller
förbränningsanläggningar som medför risk för att miljökvalitetsnormerna ska kunna överskridas.
Trafiken i området är inte heller av den omfattningen att normerna kan komma att överskridas.

Antalet fordon som trafikerar vägarna i området ligger under tre miljoner fordon per år och enligt
förordning (2004:675) om omgivningsbuller krävs därför inte regelbunden kartering av
omgivningsbuller eller framtagande av åtgärdsprogram.

Under det aktuella området finns del av grundvattenförekomsten Garphyttan-Vintrosa (SE657320-
145137). Detta är en sedimentär bergförekomst med bedömd uttagningsmöjlighet på 2 000 – 6 000
l/h. Den kemiska grundvattenstatusen och den kvantitativa statusen är goda, vilket innebär att de
beslutade miljökvalitetsnormerna uppnås. De tre vägalternativen bedöms inte medföra någon risk för
att den kemiska eller den kvantitativa statusen ska påverkas.

Vatten som avrinner från det aktuella området kommer så småningom att nå vattenförekomsten
Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka (SE656913-145448). För denna vattenförekomst
finns miljökvalitetsnormer utfärdade, vilka innebär att god ekologisk status ska uppnås 2027 och att
kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är måttlig och god kemisk status
uppnås ej. Svartån ligger ca 3 km söder om utredningsområdet. Det kommer inte att ske någon
direktavrinning till Svartån från området och det bedöms inte finnas någon risk för att vare sig
nuvarande förhållanden eller de framtida vägalternativen påverkar möjligheten att uppnå gällande
miljökvalitetsnormer.

Inga av de vattendrag som finns i närområdet berörs av bestämmelserna i förordningen (2001:554)
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.

Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms inget av tre vägalternativen medföra någon
förändrad påverkan på möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Tabell 4: Konsekvensbedömning gällande påverkan påmiljökvalitetsnormer för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens
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4.3 NATURMILJÖ
Utredningsområdet utgörs i huvudsak av jordbruksmark. En naturvärdesinventering enligt Svensk
standard (SIS 199000:2014) genomfördes för utredningsområdet den 28 maj samt 1 juni 2018, se
BILAGA 1.

Ett avgränsat område inom utredningsområdet är utpekat i den nationella ängs- och
betesmarksinventeringen. Detta område har vid naturvärdesinventeringen bedömts ha ”påtagligt
naturvärde” (klass 3). Ytterligare tre mindre områden har kvar den hävdgynnade floran som är typisk
för ängs- och betesmarkerna i området. Dessa tre områden har bedömts ha ”visst naturvärde” (klass
4). Lokaliseringen av dessa objekt framgår av Figur 7, se avsnitt 3.4. Samtliga av dessa objekt är
under igenväxning av främst ädellöv som ek, ask, alm och lönn.

Utifrån resultaten i naturvärdesinventeringen bedöms Röd väg vara det mest fördelaktiga alternativet
om vägen anläggs söder om område 1. Vägalternativet innebär dock att en öppning måste tas i en
biotopskyddad stenmur, vilket kräver biotopskyddsdispens.

Gul väg och Blå väg innebär ingrepp i område 1 d.v.s. i två Natura 2000-naturtyper (dock ej Natura
2000-områden) vilka har dålig bevarandestatus i regionen. Gul väg bedöms vara det minst
fördelaktiga alternativet eftersom flera biotopskyddade odlingsrösen och en stenmur måste tas bort.
Alternativet innebär även att ingrepp sker i de delar av område 3 och 4 som är minst igenväxta och
som har flest naturvärdesarter och högst biotopvärde. Blå väg innebär att endast ett odlingsröse samt
den delen av område 3 och 4 som är mest igenväxt och har lägst biotop- och artvärde berörs. Alla tre
alternativ innebär en påverkan på naturmiljö jämfört med nuvarande förhållanden.

Tabell 5: Konsekvensbedömning gällande påverkan på naturmiljön för de tre vägalternativen

Gul väg Röd väg Blå väg

Måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens

4.4 KULTURMILJÖ
Inom utredningsområdet finns en hällkista belägen på en åkerholme inom fastigheten Hidinge Lanna
1:92, se Figur 8. Hällkistan omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen och åkerholmen omfattas av
generellt biotopskydd enligt miljöbalkens regelverk. Hällkistan är, enligt uppgifter hos
Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök, en hällkista i stensättning som delvis har skadats då den
brukats som stentäkt på 60-talet.

Ytterligare kulturhistoriska lämningar kan finnas i området, Länsstyrelsen har meddelat att den
arkeologiska utredningen etapp 1 ska följas upp av etapp 2 med provgrävning. Alla tre alternativa
vägsträckningar omfattas av detta.

Om det blir aktuellt att gå vidare med planeringen av en ny väg i området kommer provgrävningar att
göras, vilket innebär att kunskapen om eventuella fornlämningar i området ökar. Skulle fornlämningar
som kan komma att påverkas av en vägdragning identifieras, måste dessa undersökas genom en s.k.
arkeologisk undersökning som innebär att fornlämningen dokumenteras och sedan ev. tas bort.

Gul väg och Blå väg har en sträckning nära den kända hällkistan. Väljs något av dessa alternativ kan
hällkistan göras mer tillgänglig för allmänheten än idag, exempelvis genom att anordna
parkeringsmöjligheter i närheten av fornlämningen. Länsstyrelsen har framfört att det då skulle kunna
finnas vissa möjligheter att med statliga medel genomföra restaurering av hällkistan.
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Anläggandet av en väg inom utredningsområdet skulle medföra att kunskapen om eventuella
fornlämningar öka genom de undersökningar som då krävs enligt kulturmiljölagstiftningen.

Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms inget av de tre vägalternativ innebära en
negativ konsekvens ur kultursynpunkt. Gul väg och Blå väg bedöms bidra något starkare till en positiv
konsekvens än Röd väg, eftersom kunskapen om ett känt fornminne kan ökas.

Tabell 6: Konsekvensbedömning gällande påverkan på kulturmiljön för de tre vägalternativen

Gul väg  Röd väg Blå väg

Positiv konsekvens Obetydlig konsekvens Positiv konsekvens

4.5 LANDSKAPSBILD
Häradsekonomiska kartan från 1867 visar att Lannaområdet var ett småskaligt jordbrukslandskap med
gott om små och flikiga åkertegar, en del ängs- och betesmarker samt rikligt bestånd av lövträd uppe
på platån. På de 150 år som gått sedan dess har hävden på de flesta ängs- och betesmarkerna som
då fanns upphört. Många åkertegar lagts igen eller planterats med gran, och ganska stora delar av det
gamla odlingslandskapet har tagits i anspråk för byggnation. I och med detta har bilden av Hidinge-
Lanna-området som ett småskaligt jordbrukslandskap förändrats.

I det aktuella utredningsområdet finns dock delar av det småskaliga jordbrukslandskapet kvar.
Utsikten över området från vägarna i norr och söder skyms av träd och erbjuder inga öppna vyer med
utsikt över stora områden.

Gul väg innebär en viss påverkan på landskapsbilden då den skär tvärs igenom ett delvis trädbevuxet
område som då delas i två delar.

Vid en jämförelse med nuvarande förhållanden bedöms inget av vägalternativen påverka
landskapsbilden eller upplevelsen av landskapets småskalighet i någon större omfattning.

Tabell 7: Konsekvensbedömning gällande påverkan på landskapsbilden för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Liten negativ konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens

4.6 MARKANVÄNDNING
Inom det aktuella inventeringsområdet finns åkermark, igenväxande naturbetesmarker och betad
mark. Den brukade åkermarken finns både i områdets södra och norra delar.

4.6.1 Hästhållning
Hästar från två hästgårdar upprätthåller betet i området, dels i södra delen på fastigheten Hidinge-
Lanna 1:90 (Ängagården), dels i norra delen främst på fastigheterna Hidinge-Lanna 1:28 och 1:92
(Skrantåsgården), se Figur 9.
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Ängagården: Två hästar är för närvarande knutna till
gården. Hästarna går på bete på båda sidor om vägen
som går upp mot gården. Gödsel från stallet samlas i
en container vilken är placerad på gårdsplan norr om
stallet. Containern töms av extern entreprenör så snart
den är full. Ventilationen från stallet går rakt upp via en
skorsten i mitten av stallbyggnaden. På fastigheterna
norr om stallet finns tre nybyggda villor, den närmaste
villan ligger ca 25 meter från stallet och
gödselhanteringen.

Skrantåsgården: Tre till sju hästar är knutna till
gården beroende på årstid. Gödsel från stallet samlas
på en gödselplatta norr om stallet. Plattan töms av
extern entreprenör varje vår. Stallet ventileras åt tre
håll (ej söderut mot det egna bostadshuset). Närmast
belägna fastighet ligger knappt hundra meter från
stallet och gödselhanteringen.

Figur 10: Beteshage Ängagården

Ridvägar: Det finns enligt uppgift inga speciellt iordninggjorda ridvägar i området utan man använder
de vägar och stigar som finns i varierande omfattning.

Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken
att omgivningen ska påverkas. Antalet hästar och placering av gödselstackar har också betydelse för
risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas av vind, topografi och
vegetation.  Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från djurhållning riskerar att i större
utsträckning drabbas av olägenheter än annan bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra
med sig lukt, damm och allergen en längre sträcka. Vad gäller bedömningen av de besvär som
hästhållning kan befaras medföra så har detta tidigare beaktats främst genom skyddsavstånd, vars
längd grundats på risken för spridning av allergen. Senare tids forskning har dock visat att allergen i
huvudsak sprids kontaktvägen och inte någon längre sträcka via luft. Istället är det andra
omständigheter som är av betydelse, såsom bebyggelsemiljö, verksamhetens art och omfattning samt
lokala förhållanden. Generellt bör djurhållning, och dess omgivningspåverkan, i högre grad vara
acceptabel i landsbygdsmiljö än i miljöer där sådan verksamhet normalt inte förekommer. Vid
jämförelse mellan de olika vägalternativen bör hänsyn tas till att betesmarken kan hållas samlad,
fragmentering av betesmark bör undvikas i största möjliga mån.

Gul väg genererar störst påverkan på hästhållningen då detta alternativ skär rakt genom
betesmarkerna på Skrantåsgården, vilket i hög grad försvårar en rationell beteshållning för de sju
hästar som hålls på bete. Blå väg innebär en minskning på ca 10-15 % av Skrantagårdens betesareal,
den bedöms dock inte begränsa en rationell beteshållning i lika stor utsträckning som Gul väg. Röd
väg bedöms ge den minsta påverkan gällande betesmarkerna av de tre aktuella alternativen.

Då det inte finns några speciellt anlagda ridvägar i området används istället befintliga vägar och stigar.
Ett ökat trafikflöde genom området kan därför innebära en ökad olycksrisk.

Gödselhanteringen kommer inte att påverkas av de föreslagna vägsträckningarna. Hästgödseln
kommer även fortsättningsvis att omhändertas av extern entreprenör och fastigheternas tillgänglighet
förändras endast marginellt.

Alla tre alternativ innebär en påverkan på hästhållningen jämfört med nuvarande förhållanden.
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Tabell 8: Konsekvensbedömning gällande påverkan på markanvändningen – hästhållning - för de tre vägalternativen.

4.6.2 Förorenad mark
Upplag av rödfyr förekommer inte inom någon av de alternativa vägsträckningarna eller i övriga
utredningsområdet. Strax utanför utredningsområdet, invid väg 204 och bredvid infarten till Lanna,
finns ett gammalt skifferbrott och ett rödfyrsupplag inom fastigheten Lanna 1:74 (Haga). Avstånden
från upplagets mittpunkt till väg 204 uppskattas till ca 70 meter och ca 50 meter till Lannavägen.

Rödfyr kan ha använts som fyllning i exempelvis befintliga vägar inom området, dock är det okänt om
detta skett.

Inga kända förorenade platser förekommer inom det aktuella utredningsområdet enligt Länsstyrelsens
WebbGIS.

Tabell 9: Konsekvensbedömning gällande påverkan på markanvändningen – förorenad mark - för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens

4.7 REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Inom det aktuella området finns inte några anordnade friluftsanläggningar, förutom en gång- och
cykelväg som ligger väster om väg 566.

Vid alla de tre vägalternativen kommer en särskild gång- och cykelbana att anordnas i anslutning till
nybyggd väg. Detta innebär att möjligheterna att gå eller cykla mellan väg 566 och väg 204 på särskild
anordnad bana förbättras i alla tre alternativen jämfört med nuvarande förhållanden.

Tabell 10: Konsekvensbedömning gällande påverkan på rekreation och friluftsliv för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Positiv konsekvens Positiv konsekvens Positiv konsekvens

Gul väg Röd väg Blå väg

Stor negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Måttlig konsekvens
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4.8 BULLER

4.8.1 Beräknade värden
En bullerutredning har utförts och beräkningar har baserats på de tre olika vägalternativen och dess
påverkan på befintlig bostadsbebyggelse inom närområdet, se BILAGA 2. Som underlag till
beräkningarna har kartmaterial från Lekebergs kommun använts, samt trafikdata hämtad från
trafikutredning och tidigare planförslag.

Beräknade värden som redovisas är utan skärm respektive med bullerreducerande skärm för de tre
olika vägalternativen. De fastigheter som behöver bullerreducerande åtgärd finns utmärkta i
bullerrapporten. De beräknade ljudnivåerna har jämförts med bedömningsgrunderna enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.

Gul väg

Ekvivalent ljudnivå

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med vägsträckningen för en
dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 49 dBA respektive 45 dBA.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider 60
dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider
50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreducerande skärm anläggs.

Figur 11: Beräknad dygnsekvivalent bullernivå med bullerreducerande skärm Gul väg
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Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 73 dBA respektive 71 dBA under ett dygn.

Kl 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena för maximal ljudtrycksnivå
dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maximala ljudnivåer över 70 dBA underskridser 5 gånger per
timme samt 80 dBA.

Figur 12: Beräknad maximal bullernivå med bullerreducerande skärm Gul väg

Röd väg

Ekvivalent ljudnivå
Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med vägsträckningen för en
dygnsekvivalent bullernivå på 51 dBA respektive 47 dBA.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider 60
dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider
50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreducerande skärm anläggs.
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Figur 13: Beräknad dygnsekvivalent bullernivå med bullerreducerande skärm Röd väg

Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 78 dBA respektive
75 dBA under ett dygn.

Kl 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena för maximal ljudtrycksnivå
dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maximala ljudnivåer över 70 dBA underskrider 5 gånger per
timme samt 80 dBA.

Figur 14: Beräknad maximal bullernivå med bullerreducerande skärm Röd väg
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Blå väg

Ekvivalent ljudnivå
Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med vägsträckningen för en
dygnsekvivalent bullernivå på 48 dBA respektive 46 dBA.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider 60
dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade ljudnivåer ej överskrider
50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreducerande skärm anläggs.

Figur 15: Beräknad dygnsekvivalent bullernivå med bullerreducerande skärm Blå väg

Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 74 dBA respektive
70 dBA under ett dygn.

Kl 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena för maximal ljudtrycksnivå
dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maximala ljudnivåer över 70 dBA underskrider 5 gånger per
timme samt 80 dBA.
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Figur 16: Beräknad maximal bullernivå med bullerreducerande skärm Blå väg

4.8.2 Bedömning
Jämförelse med nollalternativ kan inte göras fullt ut då bullernivåer från befintliga vägsträckor inte
kartlagts. Även om riktvärdena kan innehållas innebär sannolikt alla tre vägalternativ att den upplevda
ljudnivån vid de studerade befintliga bostadsfastigheterna ökar jämfört med nollalternativet.

Vid samtliga alternativ behöver bullerreducerande skärmar uppföras vid enstaka hus för att riktvärden
ska kunna innehållas.

Tabell 9: Konsekvensbedömning gällande påverkan på buller för de tre vägalternativen.

4.9  VATTEN
En utredning av vattenrelaterade frågor i anslutning till de planerade vägalternativen är genomförd, se
BILAGA 3.

Det område där de olika vägalternativen är belägna saknar ytvattendrag.

Avvattning av området sker idag via gräsklädda vägdiken längs med de befintliga vägarna i området
samt genom grundare jordbruksdiken.

Gul väg Röd väg Blå väg

Måttlig negativ konsekvens  Måttlig negativ konsekvens  Måttlig negativ konsekvens
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Enligt SGUs kartvisare för brunnar finns inga bergborrade dricksvattenbrunnar i området. Anläggandet
av vägen kommer inte heller att påverka grundvattennivåerna i området på så sätt att de
energibrunnar som finns vid bostäder nära området påverkas.

Det finns ingen mark som ingår i båtnadsområde (område som gynnas ekonomiskt) för
markavvattningsföretag.

Inget av vägalternativen ligger inom område där översvämningsrisk föreligger.

Vägdagvatten från samtliga vägalternativ kommer att vara förorenat av fasta partiklar, metaller och
oljerester. Det är viktigt att rena dagvatten innan det avleds vidare till recipienten. För att motverka
momentana flöden som kan orsaka översvämningar är det också viktigt att minska mängden
dagvatten samt se till att fördröja avrinningen så att utjämnade flöden erhålls. Det är också viktigt att
dagvattnets rörelse i landskapet bibehålls eller återskapas så att vegetation får fortsatt god
vattenförsörjning.

Under förutsättning att nederbördsvatten från vägområdet avleds så att föroreningar fastläggs i
markskiktet bedöms inget av de tre vägalternativen medföra risk för förorening eller annan påverkan
på yt- eller grundvattenförhållanden.

Tabell 10: Konsekvensbedömning gällande påverkan på vatten för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens Obetydlig konsekvens

4.10  LUFT
Fordonstrafiken utgör den största källan till luftföroreningar i svenska städer. De största utsläppen som
uppstår från fordonstrafiken består främst av kväveoxider och partiklar. Konsekvenserna av utsläppen
är bl.a. att kolväten i samverkan med kväveoxider i atmosfären bildar marknära ozon, som kan ge
skador på skog och gröda. Kväveoxider och svavel bidrar till försurning av mark, skog och akvatiska
ekosystem och har en gödslingseffekt på skog och mark. Stoft är i första hand nedsmutsande men
kan beroende på partikelstorlek och sammansättning också vålla irritation/sjukdom i luftvägarna.

En utgångspunkt vid bedömning av luftföroreningar orsakade av trafiken är att det krävs en ÅDT
(årsmedeldygnstrafik) på cirka 30 000 fordon, samt ett slutet gaturum för att det ska vara aktuellt att
göra en närmare värdering av luftkvalitén och påverkan på miljökvalitetsnormen. Området som avses
för de alternativa vägsträckningarna har en betydligt lägre ÅDT och avser inte ett slutet gaturum.

Vägalternativen kommer inte att orsaka en ökning av antal fordonsrörelser utan befintlig fordonstrafik
inom området kommer istället att omfördelas.

Sammantaget bedöms de tre studerade vägalternativen inte orsaka någon ökad lokal påverkan
jämfört med nuvarande förhållanden. Utsläpp av kväveoxider och kolväten har inga lokala men väl
regionala effekter. Stoftutsläpp kan ge en lokal påverkan, området är dock välventilerat och
trafikmängden bedöms inte uppgå till sådana mängder att risk för lokal påverkan föreligger.

Den mest effektiva praktiskt tillämpbara metoden för att reducera utsläpp från fordonstrafik är att
begränsa körsträckan och därigenom bränsleförbrukningen. Vid jämförelse med befintligt vägnät inom
området kan vägalternativen teoretiskt innebära en minskning av körsträckan för omkringboende och
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därmed leda till minskade utsläpp.

Tabell 11: Konsekvensbedömning gällande påverkan på luft för de tre vägalternativen.

Gul väg Röd väg Blå väg

Positiv konsekvens Positiv konsekvens Positiv konsekvens

5 SAMLAD BEDÖMNING

Miljökonsekvenserna för tre olika alternativa vägsträckningar för förbindelse mellan Hidingevägen (väg
566) och väg 204 har studerats; Gul väg, Blå väg och Röd väg. Samtliga dessa vägalternativ ansluter
till en gemensam södra del, vilken i huvudsak följer befintliga vägar i området.

Gul väg innebär att vägen i sin helhet förläggs på jordbruksmark och att vägen delar befintliga skiften i
jordbruksmarken. Antalet befintliga bostäder längs sträckan är lägst jämfört med de två övriga
alternativen.

Blå väg innebär även den att vägen förläggs på jordbruksmark men att vägsträckningen ligger i nära
anslutning till gällande fastighetsgränser. Vägen ligger nära bostäder på Mellangårdsvägen.

Röd väg innebär att nästan halva vägsträckan följer den befintliga vägen Skrantåsvägen, vid vilken
det finns bostäder. Andelen jordbruksmark som behöver tas i anspråk för vägen är betydligt lägre än i
de andra två alternativen.

De alternativa vägsträckningarnas läge framgår av Figur 1.

I tabell 14 nedan har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB
sammanställts för vart och ett av de alternativa vägsträckningarna.
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Tabell 14. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till
de skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt.

Positiv
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Bedömd aspekt

Sammanfattande
konsekvens-
bedömning

Gul
väg

Röd
väg

Blå
väg

Kommentar

Riksintresset
Latorpsplatån

Riksintressevärdet odlingslandskap påverkas i alla tre alternativen, i störst
utsträckning för Gul väg då denna skär genom flera skiften och
fragmenterar dessa.

Miljökvalitetsnormer Inget av alternativen medför risk för att miljökvalitetsnormer inte ska
kunna uppnås.

Naturmiljö Alla alternativ innebär att naturmark påverkas. Alternativet Gul väg har
störst påverkan på naturmark med högre naturvärden och på
biotopskyddade områden, dessutom försvåras fortsatt bete.

Kulturmiljö Inför byggande av väg krävs utredningar av kulturmiljölämningar, vilket
innebär ökad kunskap om dessa. I alternativen Gul och Blå väg finns
möjlighet att öka tillgängligheten till en fornlämning i området.

Landskapsbild Landskapsbilden bedöms inte påverkas i någon omfattning i alternativen
Röd och Blå väg, medan alternativet Gul väg dras igenom
odlingslandskapet.

Markanvändning -
hästhållning

För alla alternativ gäller att jordbruksmark tas i anspråk samt att ökat
trafikflöde genom området kan innebära en ökad olycksrisk då ridning
sker på befintliga vägar och stigar. I alternativ Gul väg skär vägen genom
befintliga skiften och försvårar betesdrift. I alternativ Blå väg sker en
minskning på ca 10-15 % av Skrantagårdens betesareal.

Markanvändning -
förorenad mark

Inget av alternativen påverkar områden med rödfyr eller förorenad mark.

Rekreation och friluftsliv Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär
ökade möjligheter att transportera sig till fots eller med cykel mellan dessa
vägar.

Buller Vägtrafik längs de tre sträckningarna innebär en tillkommande bullerkälla,
även om gällande riktvärden innehålls.

Vatten Inget av alternativen innebär någon risk för förorening av grund- eller
ytvatten eller påverkan på ytvattenflöden.

Luft Uppförandet av vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204 innebär
att transportsträckan mellan de två punkterna minskar och att utsläppen
från trafiken därmed också minskar.

Utifrån sammanställningen av konsekvensbedömningen för respektive aspekt i tabell 14 kan
konstateras att Gul väg bedöms vara det totalt sett minst fördelaktiga alternativet utifrån de bedömda
aspekterna.

Röd väg och Blå väg orsakar en miljöpåverkan som är relativt lika.

Blå väg har en något större påverkan på naturmiljön eftersom den påverkar större yta mark som har
högre naturvärden än den mark som påverkas för Röd väg.

Gul väg innebär att skiften inom jordbruksmarken delas, vilket inte är fallet i de två andra alternativen.
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För Blå väg finns möjligheter att tillgängliggöra den för trakten ovanliga fornlämningen, denna
möjlighet finns inte för Röd väg.

Röd väg kommer till större del än de övriga alternativen att följa befintlig väg, den vägdragningen
ligger dock närmare fler befintliga bostäder än vad de två andra alternativen gör.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
WSP Sverige AB har på uppdrag av Lekebergs kommun utfört en naturvärdesinventering enligt svensk
standard SS 199000:2014 vid Lanna i Lekebergs kommun, se figur 1.

Lekebergs kommun planerar för en ny vägförbindelse mellan väg 204 och väg 566 (Hidingevägen)
som kan avlasta den befintliga infrastrukturen i Lanna. En trafikutredning har gjorts av Sweco under
2012. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning i uppdrag att upprätta en
detaljplan som bl.a. omfattade den nya vägförbindelsen. En samrådshandling har tagits fram och
samrådsyttrande har kommit från bl.a. Länsstyrelsen. Kommunen har nu kommit fram till att frågan
behöver utredas ytterligare och har därför efterfrågat en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver tre
olika alternativa sträckningar av vägen, se figur 2.

De alternativa sträckningarna ligger inom riksintresset Latorpsplatån och inom område som omfattas
av den fördjupade grönstrukturplan för området som WSP upprättade under 2017. Som underlag för
MKB:n finns bl.a. de tre västräckningsalternativen, den aktuella grönstrukturplanen, samrådshandling
för det tidigare vägförslaget och Länsstyrelsens samrådsyttrande.

Figur 1. Röd markering på översiktskartan visar området för naturvärdesinventeringen.

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i
landskapet som är av särskild betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och bedöma
deras naturvärde. I rapporten redovisas resultaten från naturvärdesinventeringen som utförts inom
utredningsområdet, markerat med svart linje i figur 2.

Inventering och kartläggning av arters förekomst, utöver vad som behövs för att göra
naturvärdesbedömningen, ingår inte. Däremot kan naturvärdesinventeringen vid behov kompletteras
med fördjupad artinventering då särskilt utvalda arter eller artgrupper inventeras.

Rapportens mål är att belysa naturvärdena och ge rekommendationer för att minimera risken att
negativa konsekvenser uppstår.
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Figur 2. Ortofotot visar utredningsområdet (svart linje) och lokaliseringen av de tre vägalternativen som
är under utredning.

1.2 OMFATTNING
Naturinventering och naturvärdesbedömning omfattar:

∂ En förstudie med insamling av befintlig information om till exempel riksintressen, Natura 2000-
områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper, rödlistade arter, naturreservat och
nyckelbiotoper. Den informationen har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Örebro län,
Artdatabanken och Skogsstyrelsen.

∂ En naturvärdesinventering enligt Svensk standard (SIS 199000:2014) genomfördes i fält den
28 maj och 1 juni 2018. I denna ingår systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering
med avseende på naturvärde av intressanta områden som identifierats vid fältbesöket.

∂ Enligt nämnda standard kan en naturvärdesinventering göras med olika detaljeringsnivå och
med olika tillägg (se tabell1).
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Inventeringen av utredningsområdet vid Lanna har gjorts på detaljeringsnivå fält detalj och med
tillägget naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd.

Tabell 1. Naturvärdesinventering. Översikt detaljeringsnivåer, minsta karteringsenhet och exempel på
användningsområde.

Nivå Minsta
karteringsenhet

Exempel på användningsområde

1. Fält
översikt

1 ha eller 100*2 m ∂ större områden
∂ skogslandskap
∂ val av lokaliseringsalternativ
∂ vindkraftsetablering

2. Fält medel 0,1 ha eller 50*0,5 m ∂ mindre områden
∂ väg och järnvägsplaner
∂ vindkraftsetablering

3. Fält detalj 10 m2 eller 10*0,5 m ∂ väg- och järnvägsplaner - mer
detaljer

∂ detaljplaner
∂ skötselplaner

1.3 FÖRDJUPAD GRÖNSTRUKTURPLAN HIDINGE LANNA
På uppdrag av Lekebergs kommun tog WSP år 2017 fram en fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-
Lanna. I samband med grönstrukturplanen utfördes en naturvärdesinventering av planområdet enligt
SIS-standardmetodiken på fältnivå översikt. Det nu aktuella inventeringsområdet ligger inom det
område som omfattades av denna naturvärdesinventering.
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2 METODIK

Undersökningen omfattar förarbete med insamling av bakgrundsinformation och en fältinventering med
systematisk bedömning av naturvärden enligt en standardiserad metod.

I insamlingen av bakgrundsinformation ingår genomgång och bedömning av befintlig kunskap som
beskriver området, bakgrundsmaterial från berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och
informationssök i öppna databaser som till exempel Artportalen. Aktuellt område inventeras sedan i fält
med avseende på förekommande naturtyper, arter och markanvändning.

Naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta inventeringsområdets betydelse för biologisk
mångfald. Rödlistade arter, signalarter och andra arter som indikerar naturvärde noteras.
Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning,
död ved, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för artrikedom hos
kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur; d.v.s. biologisk
mångfald.

De naturtyper som förekommer i inventeringsområdet klassas på en gemensam skala utifrån
naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, d.v.s. graden av naturvärde,
bedöms enligt en fastställd skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är1,2 :

Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område
med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område med
denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller
nationell nivå. Naturvärdesklass 1b motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens
klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass
1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets
klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte
uppfyller högsta naturvärde.

Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt
område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls
eller förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar
ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3,
ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område av en
viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte
någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som
omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4
är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter
eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd
men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.

Figur 3. Naturvärdesklasser med förklaring.

1 SIS, 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning. SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
2 SIS, 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Komplement till SS 199000. Teknisk Rapport. SIS-TR
199001:2014.
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Naturvärdesbedömning innebär att ett områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av
parametrarna art och biotop. Bedömningen avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd i det
aktuella området. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan
förväntas i den aktuella biotopen och regionen. Som en hjälp vid bedömning av ett områdes
naturvärdesklass kan matrisen i figur 3 användas.

Figur 4. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund
biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard, Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 NATURVÅRDSARTER
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter,
ansvarsarter och signalarter. En förekomst i ett område av en eller flera arter av de här kategorierna
kan indikera att ett område har högt naturvärde, eller så kan förekomsten av arten i sig själv vara av
särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett
verktyg vid naturvärdesbedömning.

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter som finansieras av ArtDatabanken och
Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla fynd
publiceras utan granskning och kvalitetsgranskning görs först i efterhand. Huvuddelen av
fynduppgifterna i Artportalen är tillgängliga för alla. Förekomster av ett fåtal arter har dock bedömts
vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna inte visas fritt på nätet. Det kan till exempel vara
häckningsplatser för rovfåglar och växtplats för sällsynta orkidéer.

Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område. De arter som uppfyller någon av
kriterierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT)
eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade, se figur 5. De rödlistade arter som kategoriseras som
CR, EN eller VU benämns hotade. Kategorin Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig
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att de inte kan placeras i någon kategori. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna kriterier från
Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).

Figur 5. Den svenska rödlistans kategorier, med internationella förkortningar.  © Rödlistan 2015

3.2 SKYDDADE OMRÅDEN OCH RIKSINTRESSEN
Inventeringsområdet ligger i sin helhet inom ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken,
Latorpsplatån. Det innebär att riksintressevärdena så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada naturmiljön. De värden som riksintresset avser att skydda är floran i
naturbetesmarker i odligslandskapet, ädellövskog och geovetenskap.

Förutsättningar för bevarande av riksintressets värden är bl.a. fortsatt jordbruk med åkerbruk och
naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement och restaurering av igenvuxna ängar
och naturbetesmarker samt bevarande av ädellövskogsbestånd. Områdets värden kan påverkas
negativt av minskad eller upphörd jordbruks- eller betesdrift, bebyggelse och vägdragningar enligt
registerblad för riksintresset, se referenser.

Inga skyddade områden finns inom eller i anslutning till inventeringsområdet, se referenser.

3.3 TIDIGARE INVENTERINGAR OCH OBSERVATIONER
Området omfattas av en tidigare inventering, den nationella ängs- och betesmarksinventeringen, se
referenser. Objektet  (BNF-NAW) Hidinge-Lanna inventerades år 2009 och består av 1,76 ha
betesmark av naturtyperna silikatgräsmarker (EU-kod 6270) och trädklädd betesmark (EU-kod 9070).

3.4 ARTPORTALEN
Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade till Artportalen inom inventeringsområdet, se
referenser.
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4 RESULTAT

4.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV INVENTERINGSOMRÅDET

Figur 6. Trädklädda betesmarker och silikatgräsmarker under igenväxning finns inom
inventeringsområdet.

Inventeringsområdet ligger i södra delen av det område som utgör riksintresse för naturvård,
Latorpsplatån. Här ligger sedimentära bergarter från kambrium-ordovicium lagrade ovanpå urberget.
Överst finns kalksten som ger en tydlig positiv effekt på växtlighetens artrikedom och frodighet i
området. Latorpsplatån reser sig drygt 50 meter över omgivande landskap, och de centrala delarna av
platåområdet Hidinge-Lanna ligger uppe på själva platån. Höjdskillnaderna mot omgivningen märks
tydligt och det nu aktuella inventeringsområdet ligger i en sluttning ner mot den omgivande slätten.

Häradsekonomiska kartan från 1867 visar att Lannaområdet på den tiden var ett småskaligt
jordbrukslandskap med gott om små och flikiga åkertegar, en del ängs- och betesmarker samt väldigt
gott om lövträd uppe på platån. På de 150 år som gott sedan dess har hävden på de flesta ängs- och
betesmarkerna upphört, många åkertegar lagts igen eller planterats med gran, och ganska stora delar
av det gamla odlingslandskapet har tagits i anspråk för byggnation. I och med det har känslan av
småskaligt jordbrukslandskap till stor del gått förlorad. Området runt Lanna kan i det närmaste
beskrivas som landsbygd i övergång till tätort eller stadsliknande bebyggelse. Områdets värde som
odlingslandskap med ängs- och betesmarker är starkt försämrat, och på väg att försvinna helt.

Inom det aktuella inventeringsområdet finns två hästgårdar kvar som upprätthåller betet i området.
Den ena hästgården ligger utanför och sydväst om inventeringsområdet nära väg 204 och den andra
hästgården ligger söder om område 3 och 4, se figur 7. Ett område är utpekat i den nationella ängs-
och betesmarksinventeringen och ytterligare tre objekt har identifierats som har kvar den hävdgynnade
floran som är typisk för ängs- och betesmarkerna i området. Samtliga utpekade objekt är under
igenväxning främst med ädellöv som ek, ask, alm och lönn. Inom utredningsområdet finns två
åkermarker, bebyggelse, upplagsplatser  och infrastruktur i form av vägar. Hästar betar i området
väster om den norra hästgården, mellan område 3 och 4, öster om område 3 och in i område 1. Vid
hästgården väster om inventeringsområdets södra del går hästar på bete på båda sidor av vägen som
går upp till gården.
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT

Figur 7. Ortofoto med områdets fyra naturvärdesobjekt (orange och gult objekt). Svart heldragen linje
visar gräns för inventeringsområdet, Gröna punkter visar odlingsrösen, röd linje två stenmurar och blå
linje ett dike, samtliga omfattas av biotopskydd.

.
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Område nr 1 –Ängs- och betesmark. Trädklädd betesmark och silikatgräsmark

Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde

Naturtyp:
Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Ängs- och betesmark
Trädklädd betesmark, silikatgräsmark

Påtagligt (biotopkvalitet)

Visst (signalarter och typiska arter)

Rödkämpar, svartkämpar, brudbröd, bockrot, gulmåra, prästkrage, liten
blåklocka, daggkåpor och gullviva.

Delvis svagt hävdad trädklädd betesmark under igenväxning med förekomst av
hävdgynnade arter som brudbröd, rödkämpar, svartskämpar, gullviva, bockrot,
teveronika, ängsvädd, gullusern, humleblomster, gökärt, daggkåpor och
johannesört. En klippt stig går i områdets centrala del i öst-västlig riktning.
Området har två stängslade partier varav det norra betas av två hästar.
Sparsam förekomst av död ved. Enstaka äldre träd av trädslagen ask, asp,
björk, lönn och oxel finns varav några grova och friska askar. Övriga trädslag är
rönn, ek och sälg.

Delar av området börjar växa igen med sly av alm, ask, lönn och asp. Enstaka
nypon, apel, körsbärsarter och hagtorn finns i området. Den norra delen har
störst bestånd av naturvårdsarterna och är minst igenväxt. Här finns stora
bestånd av gullviva och rödkämpar. Här finns även gott om daggkåpor och
vargtörel. Naturvårdsarterna finns i övrigt spridda i området i mindre men
livskraftiga bestånd. Söder om vägen i områdets västra del finns ett upplag av
trädgårsavfall. Här växer brännässlor, ryssgubbar och kirskål. I områdets södra
del vid ett odlingsröse växer gråfibbla och förvildade bestånd av tovsippa och
hesperis. En stenmur avgränsar området i väster och sex odlingsrösen finns i
området varav vissa även har upplag av kalksten.

Motivering: Området inventerades år 2009 inom den nationella ängs- och
betesmarksinventeringen (objekt BNF-NAW i Jordbruksverkets databas TUVA)
och två Natura 2000-naturtyper dokumenterades, Trädklädda betesmarker (EU-
kod 9070) och Silikatgräsmarker (EU-kod 6270). En naturvärdesinventering
enligt SIS-standarden gjordes i området år 2017 på uppdrag av Lekebergs
kommun i samband med framtagandet av en fördjupad grönstrukturplan för
Hidinge-Lanna. Detta område fick då klass 4 i naturvärdesinventeringen
(fältnivå översikt). Den nu aktuella naturvärdesinventeringen har utförts på
fältnivå detalj, se tabell 1, och får då klass 3. Detta beror på att arter och deras
populationsstorlek samt biotoperna har studerats mer i detalj vilket har
resulterat i en högre naturvärdesklassning. Enligt Artdatabanken år 2013 har
båda Natura 2000-naturtyperna en dålig bevarandestatus med en negativ trend
i den boreala regionen. Eftersom området är en restaurerbar ängs- och
betesmark bedöms det ha en påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
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Figur 8. Bilder från område 1 med rödkämpar och svartkämpar.
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Område nr 2 – Park och trädgård. Silikatgräsmark och tomtmark

Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde
Naturtyp:

Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Park och trädgård

Silikatgräsmark och tomtmark

Obetydligt

Visst (signalarter och typiska arter)

Gullviva, rödkämpar, svartkämpar, prästkrage, daggkåpor, liten blåklocka.

Ett mindre område som omges av stenmur mot område 1, två hus och en väg.
Området har tidigare hävdats och har kvar hävdgynnade arter typiska för
naturtyperna trädklädda betesmarker och silikatgräsmarker. Idag hävdas
området genom slåtter och det finns stora bestånd av nämnda naturvårdsarter.
Området är trädfritt med enstaka grova träd av trädslagen alm, ask och björk i
områdets utkant.

Motivering: Även om rester av Natura 2000-naturtypen Silikatgräsmarker finns kvar så
bedöms området ändå ha ett obetydligt biotopvärde på grund av de naturgivna
förutsättningarna. Området är litet och isolerat och utgör lucktomt mellan två
villaträdgårdar. Området är för litet för att bete ska fungera. Områdets stora
populationer av nämnda naturvårdsarter gör dock att området har ett visst
artvärde.

Område nr 3 – Ängs- och betesmark. Trädklädd betesmark, ädellövskog

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde
Naturtyp:

Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Ängs- och betesmark

Trädklädd betesmark, ädellövskog

Obetydligt

Visst (signalarter och typiska arter)

Gullviva, rödkämpar, svartkämpar, prästkrage, daggkåpor, liten blåklocka.

Området har en del naturvårdsarter men arterna finns i mindre bestånd och
spridda i området. Området har högst art- och biotopvärde i den södra delen
som är mer öppet. Här finns fyra odlingsrösen och torrare vegetation såsom
gråfibbla och gul fetknopp. Området är relativt igenväxt med sly i den mellersta
och norra delen med inslag av ryssgubbar, vargtörel, hundkex och en del
brännässla. Totalt fem biotopskyddade odlingsrösen finns. Ädellöv dominerar
såsom ask, alm och lönn. Övriga trädslag är björk, oxel och rönn. Endast
enstaka äldre träd finns i området samt en del döda eller döende askar.  Det är
ont om död ved. Området betas inte vid fältbesöket, men hästar betar både
öster och väster om området.

Motivering: Många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade
kunnat förekomma i större omfattning. Området bedöms därför ha ett obetydligt
biotopvärde. Förekomst av naturvårdsarter är ungefär densamma som i
område 1 men arterna förekommer i mindre bestånd. Området bedöms ha ett
visst artvärde.
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Figur 9. Mellersta och norra delen av område 3 är till stor del igenväxt med sly av ädellöv.

Figur 10. Södra delen av område 3 är mer öppet med flera odlingsrösen. Gul fetknopp växer här.

Område nr 4 – Ängs- och betesmark. Trädklädd betesmark, ädellövskog

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde
Naturtyp:

Biotop:

Biotopvärde:

Artvärde:

Naturvårdsarter:

Beskrivning:

Ängs- och betesmark

Trädklädd betesmark och ädellövskog

Obetydligt

Visst (signalarter och typiska arter)

Gullviva, rödkämpar, prästkrage, daggkåpor, liten blåklocka.

Litet område som är kraftigt igenväxt med sly. En del naturvårdsarter finns men
i små bestånd och spridda i området. Två biotopskyddade odlingsrösen finns i
området och i den södra delen finns en biotopskyddad stenmur. Trädslagen
ask, rönn, alm, oxel och björk dominerar. Enstaka äldre träd finns av trädslagen
alm, ask, lönn och oxel. Dåligt med liggande död ved. Enstaka äldre stående
döda askar. Området betas inte vid fältbesöket men hästar betar öster om
området. Väster om området finns en mindre åker.

Motivering: Många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller hade
kunnat förekomma i större omfattning. Området är litet och väldigt igenväxt och
bedöms därför ha ett obetydligt biotopvärde. Enstaka naturvårdsarter
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förekommer varför området har ett visst artvärde. Området bedöms ha en viss
positiv betydelse för biologisk mångfald.

Figur 11. Västra delen av område 4.

4.3 PUNKTOBJEKT OCH LINJEOBJEKT
Inventering av det generella biotopskyddet resulterade i fynd av flera odlingsrösen och två stenmurar,
se figur 7, 12 och 13. Samtliga objekt omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbalken.
Stenmuren (L1) är delvis raserad och osymetrisk medan stenmur (L2) är fint bevarad. Ett dike finns
söder om område 1, se figur 7. Diket är grunt, gräsbeväxt och ca 1 meter brett. Diket har inte fuktig
markyta och hyser inte fuktighetskrävande vegetation varför det inte bedöms omfattas av det generella
biotopskyddet i miljöbalken.

Figur 12. Flera av odlingsrösena är solbelysta och här växer arter som gråfibbla, gul fetknopp och
tovsippa. Vissa rösen har även upplag av kalksten.
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Figur 13. En av områdets två biotopskyddade stenmurar (L2).

5 BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

Inom inventeringsområdet finns en trädklädd betesmark (område 1) med påtagliga naturvärden (klass
3). För att bibehålla områdets naturvärden är det viktigt att området inte bebyggs med väg och att
djurhållningen kan upprätthållas så att området kan betas.

Inventeringen har även visat att det finns tre områden med visst naturvärde (klass 4) samt en rad
generellt skyddade biotoper som bör beaktas och så långt möjligt undvikas vid den planerade
vägdragningen.

Exempel på försiktighetsåtgärder som kan vara gynnsamt ur biologisk mångfald perspektiv är att spara
äldre skyddsvärda träd, högstubbar och grova lågor av lövträd samt att föreslå kompensationsåtgärder
för de biotopskyddade objekt som behöver tas bort. Kompensationsåtgärderna kan t.ex. handla om att
skapa nya odlingsrösen på annan plats eller bygga upp en ny stenmur eller förlänga en befintlig.

Utifrån resultaten i naturvärdesinventeringen bedöms Röd väg vara bästa alternativet om vägen kan
anpassas och förläggas söder om naturvärdesobjekt nr 1. Vägalternativet innebär dock att en öppning
måste tas i en biotopskyddad stenmur vilket kräver en dispens från biotopskyddsbestämmelserna.

Gul väg och Blå väg innebär ingrepp i område 1 dvs i två Natura 2000-naturtyper som har dålig
bevarandestatus i regionen.

Gul väg bedöms vara det sämsta alternativet eftersom flera biotopskyddade odlingsrösen och en
stenmur måste tas bort och eftersom ingrepp görs i de delar av område 3 och 4 som är minst
igenväxta och som har flest naturvärdesarter och högst biotopvärde. Gul väg innebär sannolikt även
svårigheter att bibehålla en fungerande djurhållning med bete i området. Om man går vidare med detta
alternativ bör detta utredas vidare. Bete är nödvändigt för att bibehålla och förstärka områdets
naturvärden samt för att nå målen att bevara riksintressets värden: floran i naturbetesmarkerna och
ädellövskog.

Blå väg bedöms vara ett bättre alternativ än Gul väg. Endast ett odlingsröse berörs och den delen av
område 3 och 4 är mest igenväxt och har sämst biotop- och artvärde.
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SAMMANFATTNING
WSP har på uppdrag av Lekebergs kommun utfört en trafikbullerutredning
för tre olika sträckningar av en ny vägförbindelse i Lanna, Lekebergs kom-
mun. Bullerutredningen ska ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som lig-
ger till grund för förslag till en ny detaljplan. Beräkningar har gjorts baserat på
de tre olika vägalternativen och dess påverkan på befintlig bostadsbebyg-
gelse inom planområdet. Som underlag till beräkningarna har kartmaterial
från beställaren använts samt trafikdata hämtad från trafikutredning samt tidi-
gare planförslag. Beräkningarna visar att riktvärden enligt Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kan innehållas vid befintlig
bebyggelse vid samtliga tre vägalternativ om bullerreducerande skärmar an-
vänds.
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1 INLEDNING

1.1 SYFTE
Lekebergs kommun har gett WSP i uppdrag att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning för tre olika sträckningar av en ny vägförbindelse i Lanna. Miljö-
konsekvensbeskrivning ska sedan ligga till grund för val av vilket vägalterna-
tiv som ska väljas för den nya vägförbindelsen och för vilket ett förslag till de-
taljplan kommer att upprättas. Bullerutredning är en del i miljökonsekvensbe-
skrivningen och syftar till att visa vilken bullerpåverkan som de olika vägalter-
nativen innebär för närboende inom planområdet.

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Lekebergs kommun har bedömt att det behövs en ny vägförbindelse mellan
Hidingevägen (väg 566) och väg 204 för att avlasta det befintliga vägnätet i
Lanna. Bakgrunden är den övergripande trafikutredningen för Hidinge-Lanna
som genomfördes av Sweco 2012. I trafikutredningen framkom det att en ny
vägförbindelse mellan väg 566 och väg 562 (väg 562 ansluter vidare mot väg
204) behövs för att avlasta trafiken i området.

Kommunstyrelsen i Lekbergs kommun gav 2016-12-13 Sydnärkes byggför-
valtning uppdraget att upprätta en detaljplan i inriktning mot att möjliggöra ny
vägförbindelse, va-ledning och bostadsbebyggelse i området. Ett detaljplane-
förslag upprättades och remissförfarande har skett.

Under remissförfarandet framkom så många synpunkter att kommunen be-
dömde att det behövdes en mer detaljerad utredning av olika alternativa väg-
sträckningar genom upprättande av en beskrivning över de miljökonsekven-
ser de olika alternativen medför. En av miljökonsekvenserna är buller.

Tre alternativa vägsträckningar har studerats. Alternativen har benämnts:

· Gul väg
· Röd väg
· Blå väg

Samtliga alternativ har en gemensam sträckning i sin södra del, d.v.s. den
del som sedan ansluter till väg 562.

De olika alternativens sträckningar framgår av Figur 1.
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Figur 1: De studerade vägalternativens sträckningar.

2 NYCKELBEGREPP

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situ-
ation och varaktighet. Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hör-
bart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”1.

1 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment
Agency EEA Technical report No 11/2010
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2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt
eller i ett enskilt ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket in-
nebär att åtgärder måste tas för att klara gällande gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med samord-
ningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01
blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel
(dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta
ljud en människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar
den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 2.

Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den
subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller
under en bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent
och maximal ljudnivå visas i Figur 3.
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Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. An-
talet svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med en-
heten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet
20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån in-
nehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom örat har varierande käns-
lighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats
känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga fre-
kvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den
vanligaste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta
ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den
egna fasaden. Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och inne-
bär beräknad eller uppmätt ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men se-
dan reducerad med 6 dB.

2.7 UTEPLATS
Med uteplats2 avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta
såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till bosta-
den. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärde eller frifältskorrigerat
värde.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Vid planläggning tillämpas riktvärden enligt Förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader med förordningsändring SFS 2017:359.

Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om
bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari
2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad

2 ”Buller i planeringen – Allmänna råd 2008:1”, Boverket, 2008
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50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i an-
slutning till bostad

65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i
kombination med uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxi-
malnivå

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljud-
nivå inte överskrids nattetid vid fasad.

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det
högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10
dB.

4 UNDERLAG

Följande underlag har använts i beräkningarna:

→  Grundkarta med höjddata och befintliga fastigheter, Lekebergs kommun

→  Karta med de tre vägalternativens sträckning, Lekebergs kommun

→   Trafikdata från Trafikutredning Lanna-Hidinge (Sweco 2012), samt Plan-
beskrivning Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. november 2017, Leke-
bergs kommun

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag till utredningsalternativen har hämtats från Trafikutredning
Lanna-Hidinge (Sweco 2012) samt Planbeskrivning Detaljplan för Hidinge-
Lanna 1:89, som tillhandahållits av Lekebergs kommun. Trafikdata för
vägarna som inkluderas i beräkningarna presenteras i Tabell 1.

Trafikprognos för den nya sträckningen är framtagna av Sweco i rapporten
Trafikutredning Lanna-Hidinge. Tillskott av ytterligare trafik i och med nytill-
komna fastigheter sedan 2012 har angetts i Planbeskrivning Detaljplan för
Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. Underlaget för den uppskattade trafikmängden för
sträckan i Trafikutredning Lanna-Hidinge har uppdaterats för prognos 2020 i
de trafikflödespunkter som uppdaterats av Trafikverket sedan 2012 då rap-
porten först utkom. Då det saknats information om dygnsfördelning samt an-
del tunga fordon i trafikprognosen har dessa uppskattats baserat på fördel-
ningen på omkringliggande vägar.

Tabell 1. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2020

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel
tung trafik

(%)

Andel trafik
kl. 22-06 (%)

Hastighet
(km/h)

Gul, röd blå 944 5 4 50
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4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatt kartunderlag med befintliga fastigheter och vägsträckningar
bygger på digitalt kartmaterial från Lekebergs kommun.

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet
SoundPlan version 8.0. I beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell
modell som inkluderar terräng, byggnader och vägsträckning. Beräkningarna
tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket
innebär att reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19963, rapport
4653. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för beräk-
ningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala
eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår
från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande trafik vid
korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria däck. Beräk-
ningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd
och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande.

I beräkningarna behandlas marken som mjuk. Beräkningarna tar inte hänsyn
till eventuell dämpning på grund av buskar och träd. Detta innebär att man
för mottagare har beräknat för ett bullrigt läge, då eventuella mindre ytor med
mjuk mark för individuella byggnader och våningsplan kan innebära lägre lo-
kala ljudnivåer i praktiken.

Bullerspridning visad i form av färgfält är beräknade inklusive samtliga re-
flexer. Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex
i den egna fasaden. Riktvärdena är angivna som frifältsvärden, vilket innebär
att det endast är beräknade ljudnivåer vid fasad som är jämförbara med rikt-
värdena.

Beräknade ljudnivåer vid fasad är definierade som frifältsvärden där alla be-
räkningspunkter enligt beräkningsmodellen har en svag positiv medvind från
ljudkälla till mottagare för att ljudnivåerna inte ska underskattas.

Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har 3e ordningens reflektioner an-
vänts.

Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på en 95-percentil för vägarna
i samtliga scenarier.

5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET
Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom
trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens höj-
der etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.

3 Rapport 4935. Buller från spårburen trafik, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna visas i bilaga 1-9.

Beräknade värden utan skärm respektive med bullerreducerande skärm (vid
speciellt utsatta fastigheter) för de tre olika vägalternativen kommenteras ne-
dan. Skärmarnas placering kommenteras i punkt 7.3.

Gul väg

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med
vägsträckningen för en dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 49 dBA re-
spektive 45 dBA.

Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 73 dBA respektive
71 dBA kl. 06-22.

Röd väg

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med
vägsträckningen för en dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 51 dBA re-
spektive
47 dBA.

Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 78 dBA respektive
75 dBA kl. 06-22.

Blå väg

Enligt beräkningarna exponeras den mest bullerutsatta bostaden längs med
vägsträckningen för en dygnsekvivalent bullernivå vid fasad på 48 dBA re-
spektive 46 dBA.

Den maximala ljudnivån vid enskild bostad uppgår till 74 dBA respektive
70 dBA kl. 06-22.

7 SLUTSATSER

7.1 BEDRÖMNINGSGRUND
Bedömningsgrund enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostads-
byggnader:

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i an-
slutning till bostad. Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids
får den göra det högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och
då med högst 10 dB.
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7.2 BERÄKNADE BULLERNIVÅER JÄMFÖRT MED
BEDÖMNINGSGRUND

Gul, röd samt blå väg

Ekvivalent ljudnivå vid fasad
Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad uppfylls då beräknade
ljudnivåer ej överskrider 60 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå.

Ekvivalent ljudnivå vid uteplats
Riktvärdena för ekvivalent ljudtrycksnivå vid uteplats uppfylls då beräknade
ljudnivåer ej överskrider 50 dBA ekvivalent ljudtrycksnivå om bullerreduce-
rande skärm anläggs.

Maximal ljudnivå vid uteplats
Kl. 06-22 passerar i genomsnitt 2,8 st tunga fordon per timme. Riktvärdena
för maximal ljudtrycksnivå dagtid vid uteplats uppfylls då beräknade maxi-
mala ljudnivåer över 70 dBA underskrider 5 gånger per timme samt 80 dBA.

7.3 BEHOV AV SKYDDSÅTGÄRDER
Vid vägalternativ gul och röd krävs att bullerreducerande skärmar placeras
mellan vägalternativ och bostadshus för att den dygnsekvivalenta ljudnivån
vid uteplats ska understiga 50 dBA vid en bostad (gul väg) respektive två bo-
städer (röd väg). Vid vägalternativ blå beräknas ljudnivån uppgå till 50 dBA
d.v.s. uppgår till den höst tillåtna ljudnivån vid uteplats. Vill man att denna
nivå ska sänkas något kan skärm placeras mellan vägalternativet och en bo-
stad.

Aktuella bostäder där bullerreducering är aktuell har ringats in. Färgen på
ringen hänvisar till aktuellt vägalternativ.
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Figur 4. Bostäder där bullerreducering är aktuell
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PM DAGVATTENHANTERING, LANNA
WSP har fått i uppdrag av Lekeberg kommun att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för tre vägalternativ i Lanna,
Lekeberg kommun. Lanna ligger väster om Örebro, se Figur 1. Detta PM dagvattenhantering utgör ett underlag för
miljökonsekvensbeskrivningen och redovisar förutsättningar för dagvattenhantering, befintlig avvattning och ett
översiktligt förslag till åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten för de tre vägalternativen.

Figur 1. Översiktskarta, där ungefärligt utredningsområde är markerat med svart ring. (Lantmäteriet, 2018)

Underlag
Detta PM är baserat på underlag från VattenInformationsSystem Sverige (VISS, 2018) och erhållet underlag från
Lekeberg kommun i form av kommunens översiktsplan och grönstrukturplan (Lekeberg kommun, 2017). En
trafikutredning utförd av Sweco (2012) har använts som underlag till föroreningsberäkningarna i detta PM.

SEET17662
Skrivmaskin
BILAGA 3
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Förutsättningar

Områdesbeskrivning
Det område som berörs av den nya vägen utgörs av jordbruksmark och omges av bostadsbebyggelse i form av både
jordbruks- och villafastigheter. Den nya vägen har bedömts nödvändig för att avlasta den övergripande trafikstrukturen
i Hidinge-Lannaområdet. I förstudien undersöks tre möjliga dragningar av vägen inom ett utredningsområde som
framgår av Figur 2. Utredningsområdet avgränsas i norr av väg 566, i öster av väg 562 samt väg 204 i söderFigur 2.
Vägalternativens föreslagna sträckningar framgår nedan av Figur 7.

Figur 2. Utredningsområdets lokalisering och vägar inom och i anslutning till området.

Befintlig dagvattenhantering
Det går inga vattendrag inom utredningsområdet. Avvattning av vägar sker idag via gräsklädda vägdiken längs med
de befintliga vägarna 562, 566 och 204.
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Geoteknik och hydrologi
Jordarterna i området består till stor del av lerig morän och det finns även partier med silt, sand och svallsediment i
form av grus, se Figur 3. Genomsläppligheten i området bedöms vara varierande; den bedöms hög där marken består
av sand/grus och bedöms låg där marken består av lerig morän. (SGU, 2018) Infiltrationskapaciteten bedöms därför
vara en aning begränsad inom utredningsområdet.

Figur 3. Jordarter inom utredningsområdet. Ungefärligt utredningsområde är markerat i rött. (Modifierad karta från SGU, 2018)

Enligt SGU (2018) och insamlad data från borrning av enskilda brunnar, ligger grundvattennivån i området cirka 3-4
meter under marknivå.

Krav från Lekeberg kommun
Översiktsplanen för Lekeberg kommun redovisar att följande styrande dokument ska följas och styr kommunens
arbete avseende vatten:

∂ De nationella miljömålen som ska uppfyllas är: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt
Myllrande våtmarker.

∂ Miljökvalitetsnormer för vatten: Vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och
grundvatten-förekomster. Dessa ingår i EU:s ramdirektiv för vatten. För ytvattenförekomster skulle god
ekologisk och kemisk status ha uppnåtts år 2015. För en del vattenförekomster har tidpunkten blivit
framflyttad till år 2021 eller 2027. För alla vattenförekomster finns även ett krav på att statusen inte får
försämras. Kommunen har därför som mål att se till att miljökvalitetsnormerna uppnås.

∂ EU:s vattendirektiv: En gemensam lagstiftning med regler för att bevara EU:s sjöar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten.
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Kommunens ställningstagande om vatten i översiktsplanen säger att dagvatten bör tas om hand och fördröjas så nära
källan som möjligt. Lokalt omhändertagande av dagvatten är fördelaktigt och önskvärt för att rena och fördröja
dagvatten lokalt, vilket bidrar till en minskad påverkan på recipient samt att det minskar mängden vatten till
avloppsreningsverk.

Grönstrukturplanen för Lekeberg kommun redovisar att det inte finns några vattendrag inom utredningsområdet, se
Figur 4. (Lekeberg kommun, 2017)

Figur 4. Blå-Gröna värden inom Hidinge-Lanna enligt Grönstrukturplanen. Ungefärligt utredningsområde är markerat med svart ring. (Lekeberg
kommun, 2017)

Recipient och miljökvalitetsnormer
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december 2009 om miljökvalitetsnormer (MKN) för
samtliga vattenförekomster i distriktet.

Avrunnet vatten från utredningsområdet når så småningom vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till
Lindbacka (SE656913-145448), se Figur 5. Svartån ligger ca 3 km söder om utredningsområdet och är en
statusklassad vattenförekomst. Denna del av Svartån rinner österut och mynnar i Hjälmaren. Utredningsområdet och
recipienten ligger inom delavrinningsområdet ”Nedlagd mätstation” och huvudavrinningsområdet ”61 Norrström”.
(VISS, 2018) Då hela utredningsområdet ligger inom detta delavrinningsområde och vägdikena inte ser ut att fortsätta
norr eller västerut, så har det bedömts att dagvatten från området endast rinner söderut mot Svartån och inte norrut till
Garphytteån.
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Figur 5. Vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka och dess avrinningsområde. Ungefärligt utredningsområde är
markerat med en svart ring. (modifierad karta från Länsstyrelsen, 2018)

Vattenförekomsten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka har inventerats och statusklassats enligt VISS
(2018) avseende ekologisk och kemisk status, se Tabell 1. Enligt VISS (2018) ska vattendraget nå god ekologisk
status senast år 2027. Vattendragets senaste ekologiska status bedöms till måttlig (på en femgradig skala hög, god,
måttlig, otillfredsställande och dålig). En av orsakerna till den måttliga ekologiska statusen är att vandringshinder
förekommer i anslutning till vattenförekomsten, vilket påverkar fisk-samhället negativt. Andra orsaker är
flödesregleringar på grund av en eller flera dammar som reglerar vattenflödet, samt morfologiska förändringar på
grund av att vattendraget är rensat till förmån för t ex jordbruksverksamhet.

Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till uppnår ej god, på grund av för höga halter av kvicksilver
och bromerade difenyletrar, ämnen som överskrider gränsvärden i nästan hela landet. (VISS, 2018)

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka.

Ekologisk status Kemisk status Miljökvalitetsnorm för
ekologisk status

Miljökvalitetsnorm för
kemisk ytvattenstatus

Måttlig Uppnår ej god God ekologisk status
2027

God kemisk ytvattenstatus
undantag (mindre strängt
krav) för kvicksilver och
PBDE.
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Relevanta kvalitetsfaktorer
De kvalitetsfaktorerna som gör att den ekologiska statusen är måttlig, bedöms inte påverkas av anläggandet av
vägen. Detta då utredningsområdet inte ligger i direkt anslutning till vattendraget och vägalternativen inte bedöms
kunna påverka vattendragets vandringshinder och flödesregleringar. Detta gör även att hydromorfologiska faktorer
som ”konnektivitet i vattendrag” och ”morfologiskt tillstånd i vattendrag” inte kommer att påverkas. Vad gäller kemisk
status är det kvicksilver och PBDE som är överallt överskridande ämnen. Vägprojektet bedöms inte påverka denna
status.

Översvämningsrisker
Det finns en översvämningskartering gjord för Svartån-Hjälmaren-Eskilstunaån, framtagen av MSB år 2013. Enligt
karteringen ligger inte utredningsområdet inom något riskområde för översvämningar, se Figur 6. (MSB, 2013)

Figur 6. Översvämningskartering för Svartån. Ungefärligt utredningsområde är markerat med svart ring. (MSB, 2013)
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Övriga miljöförutsättningar
Enligt VISS (2018) ligger en grundvattenförekomst Garphyttan-Vintrosa (EU ID: SE657320-145137) inom och i
anslutning till utredningsområdet. Grundvattenförekomsten har en area på 46 km2 och grundvattenmagasinet är av
typen sedimentär bergförekomst. Den bedömda uttagsmöjligheten är: 2 000 - 6 000 l/h. Inom grundvattenförekomsten
ligger Lanna Väst rödfyr samt Latorp 1 och 2 rödfyr. Rödfyr är restprodukten från när man bränner alunskiffer vid
kalkbrott, vilket gör att grundvattnet i detta område kan vara påverkat av arsenik, bly och kadmium.

Utredningsområdet berörs varken av något markavvattningsföretag eller något vattenskyddsområde (Länsstyrelsen,
2018). Enligt Länsstyrelsen (2018) ligger området inom det värdefulla området Latorpsplatån. När Länsstyrelsen år
2005 fick i uppdrag av Naturvårdsverket att lista vatten som behöver skyddas i framtiden utpekades detta som
värdefullt för naturvården. Orsaken är att området har ett av landets tätaste nätverk av metapopulationer av större
vattensalamander.
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Framtida förhållanden

Beräkning av yta och framtida markanvändning
Nedan redovisas en översiktskarta för de tre vägalternativen, se Figur 7. Vägalternativ blå, vägalternativ gul och
vägalternativ röd kommer utgöras av 7 m bred, asfalterad väg. Den södra delen (grå) innefattas i samtliga alternativ.
Beräkningar av vägytan har gjorts i kartsystemet ArcGIS Map genom att transformera om linjer till ytobjekt. För
samtliga alternativ är det antaget att en 3 meter bred vägslänt (gräsbeväxt) anläggs längs vägkanten på vardera sida.
Vid samtliga alternativ kommer en GC-väg anläggas parallellt med vägen, denna antas vara 3 m bred och asfalterad. I
Figur 7 nedan är vägens utformning endast illustration och kan komma att ändras vid detaljprojektering.

Figur 7. De tre vägalternativen: blå, gul och röd. Den södra delen (anslutningen till väg 204) är samma för samtliga alternativ och är markerad i
grått.
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Södra delen
Södra delen av vägsträckningen innebär delvis ombyggnation av redan befintlig vägsträckning (väg 562) samt
anläggning av ny väg för att ansluta till något av nedan beskrivna vägalternativ. Befintlig väg utgörs totalt av ca 0,5 ha
väg och 0,4 grönyta anläggas i samband med nyetablering. Ny gång- och cykelväg löper parallellt med den nya vägen
och upptar ca 0,2 ha.

Vägalternativ Blå
Vägalternativ blå kommer att gå från väg 204 i söder och ansluta till väg 566 i norr, enligt Figur 7 ovan. Vägalternativet
kommer innebära anläggande av cirka 0,32 hektar ny vägyta, och cirka 0,27 hektar ny grönyta, i form av gräsklädd
vägsslänt på båda sidor av vägen. Parallellt kommer en gång- och cykelväg löpa (ej med i illustration) som upptar
cirka 0,13 ha.

Vägalternativ Gul
Vägalternativ gul kommer att gå från väg 204 i söder och ansluta till väg 566 i norr, enligt Figur 7 ovan. Vägalternativet
kommer innebära anläggande av cirka 0,35 hektar ny vägyta, och cirka 0,25 hektar ny grönyta, i form av gräsklädd
vägsslänt på båda sidor av vägen. Parallellt kommer en gång- och cykelväg löpa som upptar ca 0,12 ha.

Vägalternativ Röd
Vägalternativ röd kommer att gå från väg 204 i söder och ansluta till väg 566 i norr, enligt Figur 7 ovan.
Vägalternativet kommer innebära anläggande av cirka 0,31 hektar ny vägyta, och cirka 0,24 hektar ny grönyta, i form
av gräsklädd vägsslänt på båda sidor av vägen. Parallellt kommer en gång- och cykelväg löpa (ej med i illustration)
som upptar ca cirka 0,12 hektar.

Nollalternativ
Ett nollalternativ har använts i föroreningsberäkningarna. Nollalternativet utgår från dagens befintliga vägsträckning,
vilket är cirka 0,2 ha av väg 562 och cirka 0,3 ha lokalgata samt 0,4 ha grässlänt.

Beräkning av dagvattenflöden
Inga beräkningar av dagvattenflöden har utförts i detta skede, utan rekommenderas utföras i ett senare skede när
vägalternativ och framtida utformning har valts.

Beräkning av föroreningshalter
Dagvatten som genereras från de tre vägalternativen avleds till Svartån och bör renas så att recipientens ekologiska
status inte försämras. Dagvattnets kvalitet måste beaktas vid val av vägalternativ. Dagvatten från hårt trafikerade ytor
innehåller ofta föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve, fosfor, bly, koppar och zink.

Föroreningshalter och föroreningsmängder för de tre föreslagna vägsträckningarna (dvs vägalternativ + Södra delen
samt ett nollalternativ (ett scenario för dagens situation) har beräknats i programmet Stormtac. (Stormtac, 2018).
Avrinningskeofficienten för hårdgjorda (asfalterade) ytor antas vara 0,85 medan gräsytor har en koefficient
motsvarande 0,1. Resultatrapport från Stormtacs simulering redovisas i Bilaga.
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Nollalternativets föroreningsberäkning är baserad på en bedömning av den befintliga vägyta som finns idag och en
grässlänt på 3 meter på båda sidorna om vägen. ÅDT för vägen har antagits vara cirka 380 fordon per dygn, baserat
på en trafikutredning över Hidinge-Lanna från Sweco (2012).

Den uppskattade, framtida biltrafiksmängden för vägalternativen beräknas bli 944 fordon per dygn (år 2020).  I de
beräknade som gjorts i Stormtac av föroreningshalter i dagvatten från vägytor, har antal fordon per dygn avrundats till
1000.

Tabell 2 redovisar nollalternativets samt de tre vägalternativens uppskattade föroreningshalter utan rening och jämför
halterna med riktvärden som Riktvärdesgruppen har tagit fram i ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari
2009”. (Riktvärdesgruppen, 2009) Dessa riktvärden gäller för Nivå 2 – indirekta utsläpp till recipient, i form av mindre
sjöar, vattendrag.

Resultatet visar att inga ämnen överskrider riktvärdena 2M om dagvattnet inte renas (utan rening). Det visar även att
de tre alternativen genererar dagvatten med rätt likvärdiga föroreningshalter; vägalternativ gul har marginellt högre
värden för kväve (N) och krom (Cr). Vägalternativ blå har marginellt lägre halter avseende zink (Zn) och suspenderat
material (SS). Det ska dock tilläggas att detta är en rent teoretisk beräkning, då det aldrig skulle vara aktuellt att
anlägga något av vägalternativen utan rening. ”Utan rening” innebär rent teoretiskt att dagvattnet till exempel leds
direkt till en dagvattenledning. I Tabell 3 redogörs förteoretisk, årlig föroreningsmängd.

Tabell 2. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (ug/l), utan rening.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Vägalternativ
Gul + Södra delen 120 2100 3,5 21 35 0,25 6,6 3,9 43000 670

Vägalternativ
Röd + Södra delen 120 2000 3,5 21 35 0,25 6,6 3,9 42000 670

Vägalternativ
Blå + Södra delen 120 2000 3,5 21 35 0,25 6,5 3,9 41000 670

Nollalternativ 140 2100 3,6 20 41 0,24 6,4 3,9 56000 630

Riktvärde 2M 175 2500 10 30 90 0,50 15 30 60000 700

Tabell 3. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningsmängd (kg/år), utan rening.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Vägalternativ
Gul + Södra delen 0,91 16 0,027 0,16 0,27 0,0019 0,050 0,030 320 5,1

Vägalternativ
Röd + Södra delen 0,87 15 0,026 0,15 0,26 0,0019 0,048 0,029 310 4,9

Vägalternativ
Blå + Södra delen 0,90 15 0,027 0,16 0,27 0,0019 0,050 0,030 310 5,1

Nollalternativ 0,48 7,6 0,013 0,071 0,15 0,00085 0,023 0,014 200 2,2

Tabell 4 redovisar de tre vägalternativens uppskattade föroreningshalter med rening i ett dike (översilningsyta).
Resultatet visar att ett dike skulle göra att tillräcklig rening uppnås för att underskrida samtliga riktvärden med
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marginal. Reningseffekten för näringsämnen (P forsfor och N kväve) bedöms vara kring 26-27 %, metaller kring 50 %,
suspenderat material (SS) kring 60 % och olja kring 80 %, se bilaga.

Tabell 4. Resultat från Stormtac-beräkning avseende föroreningshalter och riktvärden (ug/l), med rening i dike (översilningsyta).

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Vägalternativ
Gul + Södra delen 88 1500 1,4 12 22 0,13 2,7 1,8 17000 130

Vägalternativ
Röd + Södra delen 88 1500 1,4 12 22 0,13 2,7 1,8 17000 130

Vägalternativ
Blå + Södra delen 88 1500 1,4 12 22 0,13 2,7 1,8 16000 130

Riktvärde 2M 175 2500 10 30 90 0,50 15 30 60000 700

Fördröjnings- och reningsåtgärder
Vägdagvatten från samtliga vägalternativ kommer att vara förorenat av fasta partiklar, metaller och oljerester. Det är
viktigt att rena dagvatten innan det avleds vidare till recipienten. För att motverka momentana flöden som kan orsaka
översvämningar är det också viktigt att minska mängden dagvatten samt se till att fördröja avrinningen så att
utjämnade flöden erhålls. Det är också viktigt att dagvattnets rörelse i landskapet bibehålls eller återskapas så att
vegetation får fortsatt god vattenförsörjning.

Som resultatet från föroreningsberäkningarna visar, så kommer inget av vägalternativen att överskrida riktvärdena om
dagvattnet inte renas. Det visar även att de tre alternativen genererar dagvatten med rätt likvärdiga föroreningshalter.

Oavsett vilket av vägalternativen som väljs förändras och ökar avrinningen en aning mot recipienten, detta då mer
hårdgjord yta anläggs (där det förut varit naturmark) vilket medför ett ökat dagvattenflöde i jämförelse med idag. Då
dagvatten rekommenderas ledas i vägdiken samt att det är cirka 3 km till Svartån, bedöms recipienten inte påverkas
nämnvärt av något av vägalternativen eftersom dagvatten fördröjs, infiltreras och renas på vägen.

En föroreningsberäkning utfördes med förslaget att anlägga en översilningsyta (dike) som reningsåtgärd i samtliga
vägalternativ, vilket skulle medföra att samtliga alternativ uppnår tillräcklig rening för att inte överskrida riktvärdena. En
rekommendation är därför att anlägga gräsklädda diken i anslutning till vägen för att uppnå fördröjning och rening,
oavsett vilket vägalternativ som väljs. I ett senare skede får flödesberäkningar utföras och fördröjningsåtgärden
(vägdiket) detaljprojekteras så att en tillräcklig fördröjningsvolym och rening uppnås och anpassas efter det valda
vägalternativet. Föroreningsberäkningarna bör också uppdateras när fler detaljer är kända.

Då en större del av utredningsområdets mark består av lerig morän begränsas infiltrationskapaciteten och detta gör
att avvattning till stor del föreslås ske genom dikessystem som slutligen mynnar ut i Svartån. Principen som föreslås i
detta fall är att i så stor utsträckning som möjligt låta vattnet i första hand sila över gräsbeklädda vägslänter för att
sedan ledas i öppna vägdiken för att därmed åstadkomma möjlig infiltration. Reningseffekten i ett vägdike är god och
bedöms vara tillräcklig för att tillgodose reningsbehovet för den aktuella recipienten.

Slutsats och sammanfattning
Som tidigare nämnt, så oavsett vilket av de tre vägalternativen som väljs och genomförs ökar avrinningen mot Svartån
en aning, då mer hårdgjord yta tillkommer vilket medför ett ökat dagvattenflöde. Då dagvatten rekommenderas tas
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omhand, renas och ledas i vägdiken samt att det är cirka 3 km till Svartån, bedöms inte recipienten påverkas negativt
av något av de tre vägalternativen.

Genom att utnyttja gräsklädda vägslänter och att anlägga vägdiken, där fastläggning och växtupptag reducerar
näringsämnen och tungmetaller, uppnås en god rening av dagvattenflödena. Diken möjliggör även fördröjning av
dagvattnet. Reningseffekten bedöms vara tillräcklig för att tillgodose reningsbehovet för den aktuella recipienten. Inga
kvalitetsfaktorer riskerar att passera en klassgräns och därmed få försämrad status på grund av projektets
genomförande eller något av vägalternativen.

Sammanfattningsvis finns ingen risk att något av vägalternativen påverkar möjligheterna att uppnå MKN för
recipienten. Sammanfattningsvis rekommenderas det att utreda dagvattenhanteringen samt fördröjnings- och
reningsåtgärder vidare när vägalternativ har bestämts och då fler detaljer är kända.

Örebro 2018-08-29

WSP Sverige AB

Frida Blomér & Line Holgerson
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