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Förord 
 

Detta examensarbete är den avslutande delen i min utbildning högskoleexamen i 

Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. 

 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Annika Lindgren vid WSP i Luleå 

som har gett mig inspiration och idéer till mitt examensarbete. Jag vill också ge en stor eloge 

till de personer som läst MKB-dokumenten och besvarat frågorna. Slutligen vill jag tacka min 

sambo Björn Karlsson för hjälpen med korrekturläsning. Tack vare Er har jag kunnat 

genomföra detta arbete! 

Luleå, augusti 2013 

Eleonora Knekta 
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- Hur uppfattas innehållet av allmänheten? 

Examensarbete 2013-08-31 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är gjord i anslutning till den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

avdelningen Samhällsbyggnad på WSP i Luleå. I gruppen "Miljö och Utredning" fanns ett 

behov av att studera miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som görs på uppdrag av 

Trafikverket. Syftet var att ta reda på om MKB-dokumenten utformas i linje med 

Trafikverkets rekommendationer och om innehållet förstås av alla inblandade parter som 

kommer att läsa och beröras av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Studien utfördes genom att granska tre MKB-dokument från olika teknikkonsultföretag 

utifrån Trafikverkets metodikhandbok för miljökonsekvensbeskrivningar. Därefter valdes sex 

personer ut som inte hade sakkunskaper i ämnet och skulle motsvara allmänheten. Dessa 

personer ombads att läsa de tre MKB-dokumenten och besvara en enkät med några frågor.  

Det framkom att MKB-dokument som utformas efter Trafikverkets rekommendationer 

tenderar att vara mycket lättförståeliga av allmänheten. Viktiga inslag i utformningen av ett 

MKB-dokument visade sig vara att innehållet avgränsas till de miljöaspekter som är av 

betydelse. En utformning med tydliga bedömningsgrunder bidrar också till en mer 

lättförståelig MKB. Även en lättläst sammanfattning i början och en samlad bedömning i 

slutet som knyter ihop dokumentets innehåll, samt en tydlig layout underlättar läsningen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I utbildningen Samhällsbyggnad ingår ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Detta 

examensarbete har utgått från ett problemområde som definierats utifrån den 

verksamhetsförlagda utbildningen som gjorts vid avdelningen Samhällsbyggnad på WSP i 

Luleå. I gruppen "Miljö och Utredning" fanns det ett behov av att studera 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som görs på uppdrag av Trafikverket, för att utvärdera 

om de MKB-dokument som skrivs uppfyller kriterierna gentemot Trafikverkets 

metodikhandbok för MKB. Metodikhandbokens syfte är att förbättra tillämpning av MKB och 

tydliggöra integrering av MKB i väg- och järnvägsprojekt (Trafikverket, 2011). En MKB ska 

dessutom utformas så att både myndigheter, organisationer och allmänheten ska kunna förstå 

vilka effekter och konsekvenser som förväntas på hälsa och miljö som orsakas av en åtgärd 

eller ett projekt (Hedlund och Kjellander, 2007).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur väl allmänheten förstår det som ett MKB-

dokument vill förmedla och att undersöka hur Trafikverkets metodikhandbok bidrar till att nå 

det målet. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats: 

1. Följer de tre utvalda MKB-dokumenten Trafikverkets rekommendationer? 

  

2. Hur ser utformningen ut av ett MKB-dokument som upplevs som lättförståelig av 

allmänheten? 

 

3. Finns det något uppenbart samband mellan upplevelsen av en lättförståelig MKB och en 

MKB som följer rekommendationerna i Trafikverkets metodikhandbok? 

1.3 Mål 

Målet med examensarbete är att presentera en rapport för gruppen "Miljö och Utredning" vid 

WSP i Luleå och examinator Martin Lindmark vid Luleå tekniska universitet. Rapporten 

kommer att redovisa väsentliga aspekter i utformningen av ett MKB-dokument som bidrar till 

att den blir lättförståeligt för alla som läser och berörs av ett MKB-dokument. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till tre stycken MKB-dokument och sex personer som ska läsa MKB-

dokumenten samt besvara ett frågeformulär. Denna avgränsning görs med hänsyn till den korta 

tidsramen för examensarbetet.  

1.5 Metod 

Examensarbetet inleddes med att hitta ett lämpligt problemområde. När problemområdet var 

definierat formulerades ett syfte och tre frågeställningar. Därefter påbörjades sökning efter tre 

stycken passande MKB-dokument till projektet via Trafikverkets hemsida och genom kontakt 
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med olika konsultföretag. De utvalda MKB-dokumenten var framtagna av WSP, Vectura och 

Sweco. MKB-dokumenten var granskade av Trafikverket och godkända av Länsstyrelsen. 

Dokumenten var MKB för vägar i arbetsplansskedet som var gjorda mellan år 2012-2013. 

Arbetet fortskreds genom att granska de tre MKB-dokumenten utifrån Trafikverkets 

metodikhandbok "Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar och järnvägar” (Trafikverket, 2011). 

Granskningen sammanställdes i löpande text. Efter granskningen utformades ett frågeformulär 

till de referenspersoner som skulle läsa MKB-dokumenten (bilaga 1).  

Sex personer i åldrarna 25-60 år, som inte hade specifika sakkunskaper i ämnesområdet och 

skulle motsvara allmänheten, tillfrågades att läsa MKB-dokumenten och därefter svara på 

frågeformuläret. De utvalda personerna hade möjlighet att läsa MKB-dokumenten grundligt och 

svara på frågorna och ge eventuella kommentarer. Svaren på frågorna sammanställdes både i 

löpande text och i diagram. Eftersom svaren fick så stor spridning kompletterades 

frågeformuläret med en extra fråga (bilaga 1, fråga 6). 

Fakta om MKB söktes upp från studentlitteratur och Trafikverkets hemsida, och sedan skrevs 

en inledning som handlade om vad en MKB är och vad den ska innehålla. Slutligen mynnade 

resultatet ut i en diskussion och slutsatser drogs utifrån granskningen och svaren på frågorna. 
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2. Vad är en MKB? 

2.1 MKB och miljöbalken 

Enligt miljöbalken 6 kap. 3 § är syftet med en MKB att hitta och beskriva de effekter som en 

verksamhet eller åtgärd kan orsaka på exempelvis människor, djur och natur samt 

hushållningen med mark, vatten och energi. Dessutom är syftet med MKB att göra det möjligt 

att skapa en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. (Riksdagen, 

2013) 

2.2 MKB som process och dokument 

En MKB bidrar till en verksamhet eller åtgärds miljöanpassning. MKB är en process som ger 

möjlighet för myndigheter, organisationer och allmänheten att påverka det beslutsunderlag som 

tas fram för verksamheten eller åtgärden. Syftet är oftast att informera om miljöpåverkan i 

tidiga skeden så att projektet kan anpassas till miljöförutsättningarna. MKB består både av en 

process och ett dokument. (Hedlund och Kjellander, 2007) 

MKB-processen kan delas in i olika steg. En behovsbedömning görs inledande för att bedöma 

om verksamheten eller åtgärden behöver en MKB eller inte. Därefter tas bakgrundsdata fram 

om miljön. De alternativ som finns för verksamhetens eller åtgärdens lokalisering och 

utformning undersöks. Nollalternativet beskrivs även för att visa hur miljön utvecklas om inte 

verksamheten eller åtgärden blir av. Samråd med myndigheter, organisationer och allmänheten 

genomförs angående verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan och alternativ. (Hedlund och 

Kjellander, 2007) 

MKB-utredningen avgränsas till de alternativ och miljöaspekter som behöver utredas vidare. 

Avgränsningen är en grundläggande uppgift i arbetet med MKB. Frågor som behandlas 

tillräckligt tidigt i processen kan påverka både valet av lösning och utformningen av den. En 

förutsättning är att intressena finns med i detta tidiga skede. (Wallentinus et. al, 2007) 

Avgränsningen avgör hur omfattande utredningen blir och bidrar till att MKB-dokumentet får 

ett lagom innehåll. Avgränsningen är också betydelsefull för hur utfallet blir i 

prövningsprocessen. Både en för begränsad och en för generös avgränsning kan försvåra 

prövningsprocessen. En avgränsning bör göras i rum, tid och sak. Avgränsning i rum innebär att 

avgränsa det område som kan påverkas av en åtgärd eller ett projekt, det vill säga 

influensområdet. Avgränsning i tid handlar om att MKB-utredningen ska innefatta den 

tidshorisont då tänkbara miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Slutligen innebär 

avgränsning i sak identifiering av de miljöaspekter i området som behöver utredas vidare. Det 

bör finnas ett enskilt kapitel i MKB-dokumentet som handlar om avgränsningar. Om det finns 

en väl motiverad avgränsning förstår läsaren varför vissa aspekter har utretts eller inte utretts 

vidare. (Hedlund och Kjellander, 2007) 

I MKB ingår att göra en identifiering, beskrivning och bedömning av de effekter och 

konsekvenser som en verksamhet eller en åtgärd förutsägs få och det är en av de viktigaste 

delarna i MKB-processen. Detta görs genom att använda begreppen påverkan, effekt och 
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konsekvens. En miljöpåverkan beskriver den fysiska förändringen av miljön. Denna förändring 

kan leda till en miljöeffekt som kan beskrivas eller mätas. En miljöeffekt kan i sin tur orsaka en 

miljökonsekvens för något intresse som berörs. Det kan även ske samverkan mellan flera olika 

effekter som uppstår som en följd av projektet vilket brukar kallas kumulativa effekter. I en 

MKB ska det även tas upp skadeförebyggande åtgärder mot negativ miljöpåverkan. (Hedlund 

och Kjellander, 2007) 

En sammanställning av processen görs i form av ett MKB-dokument och som kan användas som 

beslutsunderlag. Det ska ske en granskning av MKB-dokumentet genom exempelvis samråd 

med allmänheten inför beslut om verksamheten eller åtgärden. Efter beslutet ska kontroll och 

uppföljning av miljöpåverkan ske. (Hedlund och Kjellander, 2007) 

2.3 Planeringsprocessen för vägprojekt 

Vid planeringen av vägar och järnvägar delas processen in i tre delar; förstudie, vägutredning 

och arbetsplan. Förstudien är ett inventeringsskede som utreder förutsättningar, behov och 

tänkbara åtgärder. I förstudien sker även samråd. Om alternativa sträckningar behöver 

undersökas genomförs en vägutredning (Trafikverket, 2011). Vägutredningen beskriver 

alternativa korridorer för att få fram den lämpligaste lokaliseringen och i denna del ingår en 

MKB som Länsstyrelsen ska godkänna. Processen fortskrider med en arbetsplan som visar 

detaljerat var vägen eller järnvägen ska lokaliseras och hur den ska utformas. Arbetsplanen ska 

också innehålla en MKB som ska godkännas av Länsstyrelsen. (Hedlund och Kjellander, 2007).  

MKB i arbetsplanskedet ska bidra till att hänsyn tas till miljöfrågor när det gäller 

lokaliseringen, utformningen och de tekniska lösningarna. MKB ska beskriva den 

miljöpåverkan som projektet kan orsaka, miljöanpassning och miljöåtgärder under byggskedet 

samt vilket behov av miljöuppföljning som finns. Samråd genomsyrar hela processen och i 

arbetsplanskedet har samrådet övergått från allmänna frågor till mer detaljerade frågor. 

(Hedlund och Kjellander, 2007). 
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3. Trafikverkets metodikhandbok för MKB 
År 2011 gav Trafikverket ut metodikhandboken "Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och 

järnvägar". Syftet med handboken är att vägleda hur en MKB ska utformas för att tydligt visa 

vilka miljökonsekvenser ett projekt kan förväntas få. Handboken syftar också till att MKB ska 

få en bättre tillämpning och för att tydliggöra integrering av MKB i väg- och järnvägsprojekt. 

Ett MKB-dokument ska även spegla innehållet i MKB-processen. (Trafikverket, 2011)  

I handboken har Trafikverket bland annat beskrivit de delar ett MKB-dokument generellt bör 

innehålla. Nedanstående text är en kortfattad sammanfattning av rekommendationerna:  

Icke-teknisk sammanfattning 

En icke-teknisk sammanfattning ska finnas med i början av dokumentet och den bör vara 

kortfattad och lättläst. Den ska sammanfatta MKB-dokumentets olika delar och en 

översiktskarta ska finnas med för att sammanfattningen ska kunna läsas separat. 

Projektredovisning som även beskriver lokalisering, utformning och omfattning 

Projektets syfte och ändamål och eventuellt samband med andra projekt ska beskrivas. Vägens 

nuvarande och framtida trafikering ska finnas med och även vart projektet är lokaliserat, 

omfattningen och dess utformning bör vara beskrivet. När i tiden projektet ska genomföras och 

verksamheter och ombyggnader som eventuellt uppstår på grund av vägprojektet ska redovisas.  

Alternativ och nollalternativ 

I MKB-dokumentet ska de alternativ som setts över beskrivas. Det ska finnas motiv för val av 

alternativ, men även motiv för de alternativ som valts bort. Nollalternativ beskrivs för 

horisontår (en framtida situation), trafiksituation och andra förutsättningar. Alternativen ska 

gärna illustreras med bilder och kartor för att läsbarheten ska bli bättre och för att storleken på 

dokumentet inte ska bli för stort. 

Miljöförutsättningar och intressen 

De miljöförutsättningar och intressen som finns i området ska beskrivas för att få en förståelse 

för vilka effekter och konsekvenser projektet kommer att orsaka. Vanligtvis redovisas inte de 

förutsättningar och intressen som inte kommer att påverkas. Exempel på intressen som ska 

redovisas är; allmänna intressen, riksintressen och skyddade områden. MKB-dokumentet ska 

också ta upp vilka miljömål och miljökvalitetsnormer som kommer att beröras av projektet. 

Avgränsning 

Avgränsningar i tid, sak och rum ska finnas med i MKB-dokumentet. Det bör även finnas en 

beskrivning av de miljöaspekter som inte tas med i en MKB och motiv till det. Motiven till 

avgränsningen ska vara tydliga och det ska redovisas vilka samråd, utredningar och analyser 

som baserat avgränsningen. I fortsättningen på dokumentet redovisas enbart de miljöaspekter 

som tagits upp i avgränsningen. 

Miljöeffekter och miljökonsekvenser 

Både de direkta och indirekta effekter och konsekvenser för människors hälsa, miljön och 
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hushållningen med mark och vatten ska redovisas. Positiva och negativa konsekvenser bör 

finnas med. Det ska vara de väsentliga och projektspecifika effekterna och konsekvenserna som 

redovisas. 

Om tabeller, illustrationer och kartor används vid beskrivningen av effekter och konsekvenser 

blir det tydligare för läsaren. Det är även nödvändigt att redovisa de bedömningsgrunder, 

metoder och källor som använts i bedömningen av effekter och konsekvenser.  

För att en utredare inte ska påverkas av sina egna subjektiva värderingar är det nödvändigt att 

gjorda förutsägelser och påståenden om effekters betydelser är väl motiverade och att det är lätt 

att följa tankegången. 

Miljöanpassning och miljöåtgärder 

Det behövs göras miljöanpassningar och miljöåtgärder för de effekter och konsekvenser som 

projektet orsakar för människors hälsa och miljön. Åtgärdernas syfte, effekt och vilken 

miljöpåverkan som återstår ska redovisas. Åtgärderna ska vara tekniskt och ekonomiskt möjliga 

att genomföra. Åtgärdernas betydelse ska beaktas utifrån lagkrav och projektmål för miljön. 

Samlad bedömning 

För att få en överskådlig bild av vad projektet innebär för människors hälsa, miljö och 

hushållning med mark och vatten ska en samlad bedömning av projektets miljökonsekvenser 

redovisas i slutet av MKB-dokumentet. 

Fortsatt arbete och uppföljning 

MKB-dokumentet ska innehålla en redovisning av de frågor som behöver utredas vidare och 

kommande tillstånds- och dispensansökningar ska finnas med. Behov av och motiv till 

uppföljningar av projektets effekter och konsekvenser ska redovisas. 

Utformning och layout 

MKB-dokumentets uppbyggnad och grafiska utformning har stor betydelse för läsbarheten. 

Dokumentet bör vara utformat så att det är enkelt att hitta de viktigaste miljökonsekvenserna 

som projektet orsakar och att förstå bakgrunden till resultaten.  

För att läsaren ska få en tydlig bild över var projektet ligger geografiskt, projektets 

miljöförutsättningar och var miljökonsekvenserna kommer att uppträda är det nödvändigt med 

kartor och illustrationer. För att kartmaterial och bilder ska få användas i dokumentet krävs 

medgivande och redovisning av källorna. 

Kartorna presenteras lämpligen i skala 1:2 000-1:10 000 i plan. Färger, linjer och förklaringar 

behöver oftast bearbetas på kartorna för att de ska bli tydliga. För att det ska vara enkelt att 

orientera sig på kartorna ska skala, norrpil och namn på orter och vägar anges. De orter och 

platser som beskrivs i texten ska finnas med på kartbilderna. Teckenförklaring och figurtexter 

ska finnas med för att öka förståelsen för läsaren. 
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Utöver det Trafikverkets metodikhandbok rekommenderar finns det vedertagna regler för hur 

layout i rapporter ska utformas. Tabeller och figurer ska kunna fungera fristående från texten. 

För tabeller ska den förklarande texten placeras ovanför tabellen och för figurer placeras texten 

nedanför. Tabeller, figurer och bilder ska alltid komma efter att de nämnts första gången i en 

text. Innehållsförteckningen är också en viktig del i en rapport och ska ta upp samtliga 

numrerade kapitel och sidhänvisning till dessa. (Axelsson och Nilsson, 2006) 
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4. Resultat  

4.1 Granskning av MKB utifrån Trafikverkets metodikhandbok  

Nedanstående text är en sammanställning av granskning av tre MKB-dokument utifrån 

Trafikverkets metodikhandbok "Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar". 

4.1.1 Granskning av MKB 1 från WSP 

MKB-dokumentet från WSP handlar om de miljöaspekter som kan uppkomma i samband med 

att väg 805 i Jokkmokks kommun kommer att åtgärdas. Vägen är spårig, har tjälsprickor och 

dålig bärighet och planen är att vägen ska säkerställa bärighetsklass 1 och förbättra 

planstandarden (bilaga 2). 

Icke-teknisk sammanfattning 

I den inledande delen i MKB-dokumentet saknas en översiktskarta i direkt anslutning till den 

icke-tekniska sammanfattningen.  

Projektredovisning som även beskriver lokalisering, utformning och omfattning 

MKB-dokumentet omfattar det innehåll som beskrivs i metodikhandboken.  

Alternativ och nollalternativ 

Nollalternativet finns med. 

Miljöförutsättningar och intressen 

Miljöförutsättningar och intressen beskrivs.  

Avgränsning 

MKB-dokumentet tar upp de väsentliga miljöaspekterna i början av dokumentet som det 

rekommenderas i handboken, men det har endast tagits upp en miljöaspekt som handlar om 

buller och vibrationer som inte bedömts som väsentlig, även fast det finns fler aspekter som inte 

är väsentliga som exempelvis barriäreffekter. Naturmiljön beskrivs som en väsentlig 

miljöaspekt, men det framkommer inte exakt vad som ingår i det begreppet.  

Bedömt influensområde finns inte beskrivet i text i dokumentet. Influensområdet hänvisas till 

figur 2 (sid. 6 i bilaga 2), men i figuren illustreras endast aktuell vägträcka. Även motivet till 

bedömt influensområde fattas.  

Redovisningen av avgränsningen saknar vilka samråd, utredningar och analyser som funnits 

som underlag till avgränsningen, men i slutet av dokumentet under kapitlet samlad bedömning 

finns bakgrundsunderlag med till viss del. 

Miljöeffekter och miljökonsekvenser 

Det finns beskrivet både positiva och negativa effekter och konsekvenser för miljön. 

Bilder, kartor och tabeller finns med som tydliggör beskrivningen av effekter och konsekvenser. 
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I kapitlet som handlar om miljökonsekvenser används ett stort utrymme till kulturmiljön även 

fast kulturmiljön inte kommer att påverkas av vägåtgärderna. 

Barriäreffekter tas upp som en egen rubrik under kapitlet om miljökonsekvenser trots att 

barriäreffekter inte finns med under rubriken avgränsningar.  

Det finns omfattande beskrivningar av landskapsbilden även fast projektet anses medföra små 

konsekvenser på landskapsbilden.  

När det gäller de metoder och källor som använts i bedömningen av effekter och konsekvenser 

hänvisas stycket som handlar om buller och vibrationer till det samråd som genomförts i 

tidigare skede. I början av dokumentet finns den förstudie som upprättats tidigare omnämnt. I 

slutet av dokumentet finns en samlad bedömning och där beskrivs bakgrundsunderlag för 

miljökonsekvenser. De bedömningsgrunder som använts för effekter och konsekvenser finns 

inte redovisat. 

Miljöanpassning och miljöåtgärder 

Miljöanpassning och miljöåtgärder finns med i anslutning till miljökonsekvenser. Lagkrav, 

normer och regler som beaktas i hänsyn till dessa miljöanpassningar och åtgärder finns med i 

ett eget kapitel. 

Samlad bedömning 

Samlad bedömning finns med som en avsnittsrubrik till kapitlet om miljökonsekvenser. 

Fortsatt arbete och uppföljning 

Kontroll av verksamheten, tillstånd enligt miljöbalken och miljöuppföljning har beskrivits. 

Eventuella osäkerheter saknas i MKB-dokumentet. 

Utformning och layout  

I innehållsförteckningen finns huvudrubrik och en avsnittsrubrik, men rubrikerna till 

underavsnitten fattas.  

MKB-dokumentet innehåller flera kartor. Kartorna kommer däremot ofta i fel kontext, vilket 

innebär att de kommer före texten som beskriver det kartorna illustrerar. 

 

4.1.2 Granskning av MKB 2 från Vectura 

MKB-dokumentet från Vectura handlar om de miljöaspekter som uppkommer när väg 395 i 

Pajala kommun kommer att förstärkas och breddas, eftersom trafiken ökar när malm ska 

transporteras från den nya gruvan i Kaunisvaara (bilaga 3).  

Icke-teknisk sammanfattning 

I den inledande delen i MKB-dokumentet saknas en översiktskarta i anslutning till den icke-

tekniska sammanfattningen.  
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Projektredovisning som även beskriver lokalisering, utformning och omfattning 

Lokalisering, utformning och omfattning finns med i början av dokumentet. 

Alternativ och nollalternativ 

Alternativa utformningar och nollalternativ finns beskrivet. Nollalternativet jämförs frekvent 

med arbetsplanen i kapitlet om miljökonsekvenser. 

Miljöförutsättningar och intressen 

Miljöförutsättningar och intressen finns beskrivet i slutet av dokumentet. 

Avgränsning 

Intresseområden som studerats räknas upp under kapitlet om avgränsningar. De väsentliga 

miljöaspekterna uttrycks därmed inte direkt i texten.  

Det saknas bild och text som förklarar var bedömt influensområde finns samt motivering och 

underlag till avgränsningen. 

Miljöeffekter och miljökonsekvenser  

Konsekvenser för människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten redovisas. 

Positiva och negativa konsekvenser finns med.  

Bakgrundsunderlag från tidigare utredningar, samråd och sakägarmöte finns med. 

Bedömningsgrunder för miljökonsekvenser är utförligt beskrivet. 

Miljöanpassning och miljöåtgärder 

Anpassningar och åtgärder för miljön finns beskrivet i kapitlet om miljökonsekvenser. 

Samlad bedömning 

Det saknas en samlad bedömning av projektets miljökonsekvenser. 

Fortsatt arbete och uppföljning 

Uppföljning och kommande sakprövningar finns med. Några osäkerheter har däremot inte tagits 

upp. 

Utformning och layout 

Dokumentet innehåller flera kartor och bilder, men figurtext och numrering saknas.  

Innehållsförteckningen har ingen numrering och vissa underrubriker redovisas inte. 

 

4.1.3 Granskning av MKB 3 från Sweco 

Sweco har i sitt MKB-dokumentet beskrivit den olycksdabbade korsningen mellan väg 609 och 

väg 592 på Frösön i Östersund. Trafikverket har planerat en cirkulationsplats i korsningen för 

att komma till rätta med problemen. De miljöaspekter som finns i anslutning till projektet tas 

upp i dokumentet (bilaga 4). 
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Icke-teknisk sammanfattning 

Kartan är placerad före den icke-tekniska sammanfattningen istället för efter.  

Projektredovisning som även beskriver lokalisering, utformning och omfattning 

Lokalisering, utformning och omfattning finns med i början av dokumentet. 

Det saknas tekniska lösningar på cirkulationsplatsen, det finns heller inga hänvisningar till 

något annat dokument. En bild på den planerade cirkulationsplatsen finns med. 

Alternativ och nollalternativ 

Nollalternativ finns med. 

Miljöförutsättningar och intressen 

Allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer tas upp i början av 

dokumentet under en egen rubrik. I slutet av dokumentet finns en rubrik som handlar om 

måluppfyllelse och där kopplas regler och mål ihop med projektet. 

Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen är vägens närområde. Det finns ingen tydlig beskrivning eller 

karta som visar influensområdet. Inte heller något motiv till avgränsningen.  

I dokumentet beskrivs de väsentliga miljöaspekterna och de mindre väsentliga miljöaspekterna 

som exempelvis markvibrationer vilka inte kommer att behandlas i fortsättningen av 

dokumentet. Kulturmiljö och ljusstörningar finns med i kapitlet om miljökonsekvenser även 

fast dessa områden inte tagits upp under kapitlet om avgränsningar. 

Förstudien, analyser och utredningar som är bakgrundsunderlag för avgränsningen finns med.  I 

slutet av dokumentet finns det uppgifter om att ett samråd och sakägarmöte har genomförts. 

Miljöeffekter och miljökonsekvenser  

Konsekvenser för människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten redovisas. 

Positiva och negativa konsekvenser finns med.  

Begreppsförklaringar och bedömningsgrunder finns med. 

Miljöanpassning och miljöåtgärder 

Miljöanpassningar och miljöåtgärder beskrivs i anslutning till de miljökonsekvenser som 

orsakas av projektet. 

Samlad bedömning 

Det saknas en samlad bedömning av projektets miljökonsekvenser. 

Fortsatt arbetet och uppföljning 

Det finns ett stycke som handlar om fortsatt arbete, men det saknas uppgifter om uppföljning. 

Det bullerberäkningsprogram som använts i vägprojektet tas upp som en osäkerhet. 
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Utformning och layout 

Kartorna i dokumentet visar inte mätstock, skala och källhänvisning.  

Det finns med en figur som tydliggör var i vägprocessen MKB för arbetsplan kommer (sid. 6 i 

bilaga 4). 
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4.2 Svarsresultat från enkätundersökning 

Nedanstående text redovisar en sammanställning av svaren och tillhörande kommentarer från 

frågeformuläret som besvarats av sex personer (bilaga 1). 

Fråga 1 

Hur upplever du dispositionen av MKB-dokumentet, det vill säga kommer rubrikerna i en 

lämplig ordningsföljd? 

MKB 1 - WSP 

Svaren var spridda från mindre bra strukturering till mycket bra strukturering. En person hade 

gett kommentar till frågan och ansåg att kapitel fyra som handlade om lagar, regler och mål 

saknade röd tråd.  

MKB 2 - Vectura 

Hade samma svarsfrekvens som MKB 1. En person uppgav som kommentar till svaret att 

dokumentet saknar huvudsaklig struktur som förstärks av att kapitlen inte är numrerade. 

MKB 3 - Sweco 

Övervägande upplevde att MKB-dokumentet hade bra eller mycket bra strukturering. En 

svarsperson beskrev dokumentet som lättläst, strukturerat och överskådligt. En annan person 

ansåg att kapitel sex som handlade om dagens vägsystem borde varit placerad tidigare i 

dokumentet.  

 

 

Diagram 1: Visar svarsfrekvensen på första frågan som handlade om upplevelsen av 

dispositionen i en MKB. 
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Fråga 2 

Hur upplever du det är att förstå innehållet i MKB-dokumentet, det vill säga är texten skrivet 

på ett lättförståeligt språk? 

MKB 1 - WSP 

Upplevelsen av att förstå innehållet i MKB-dokumentet var övervägande lätt. Två personer 

ansåg att den innehöll en del facktermer och förkortningar som exempelvis bituminös och ÅDT, 

vilka var svåra att förstå. 

MKB 2 - Vectura 

Det var flest som svarade att det var lätt att förstå innehållet. En person la till att dokumentet 

hade för stor omfattning av bedömningsgrunder i kapitlet om miljökonsekvenser som kunde 

upplevas som byråkratiska. 

MKB 3 - Sweco 

Det var lika många som hade upplevt att innehållet var ganska lätt, lätt eller mycket lätt att 

förstå. En person beskrev dokumentet som lättförståeligt men med många upprepningar. En 

annan ansåg att det var bra med begreppsförklaringar och illustrationer av 

konsekvensbedömningen. En tredje ansåg att det var lite för mycket fackspråk. 

 

 

Diagram 2: Visar svarsfrekvensen på andra frågan som handlade om upplevelsen av att förstå 

innehållet i en MKB. 
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Fråga 3 

Hur upplever du det är att hitta projektets väsentligaste konsekvenser på hälsan och miljön, det 

vill säga är dokumentet utformat så det är lätt att hitta de miljökonsekvenser som projektet 

orsakar? 

MKB 1 - WSP 

Övervägande hade svarat att det var lätt att hitta projektets väsentligaste konsekvenser på hälsan 

och miljön. En person hade kommenterat att det var en bra icke-teknisk sammanfattning.  

MKB 2 - Vectura 

Frågan fick spridda svar från ganska svårt till mycket lätt. En kommentar från en svarsperson 

var att de relevanta delarna ansågs vara dolda i textmassan. 

MKB 3 - Sweco 

Hälften ansåg att det var ganska lätt och andra hälften lätt eller mycket lätt att hitta de 

väsentligaste konsekvenserna. En person hade beskrivit att de ansåg att det var en bra och tydlig 

textmassa och en bra icke-teknisk sammanfattning. 

 

 

Diagram 3: Visar svarsfrekvensen på tredje frågan som handlade om upplevelsen av att hitta 

de väsentligaste miljökonsekvenserna som orsakas av projektet. 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Svårt Ganska svårt  Ganska lätt Lätt Mycket lätt 

FRÅGA 3: VÄSENTLIGASTE MILJÖKONSEKVENSERNA? 

FRÅGA 3: VÄSENTLIGASTE MILJÖKONSEKVENSERNA? 

MKB 1 

MKB 2 

MKB 3 



 
Miljökonsekvensbeskrivning utifrån Trafikverkets metodikhandbok 

- Hur uppfattas innehållet av allmänheten? 

Examensarbete 2013-08-31 

  16 

Fråga 4 

Hur upplever du mängden information i MKB-dokumentet, det vill säga är det för lite/lagom/för 

mycket information för att förstå de väsentligaste konsekvenserna för hälsan och miljön som 

orsakas av projektet? 

MKB 1 - WSP 

Hälften svarade att mängden information var lagom och andra hälften för mycket. De 

kommentarer frågan fick var att två personer svarade att det var många upprepningar. En annan 

person ansåg att miljökonsekvenserna var insprängt i omfattande beskrivningar av området. En 

person tyckte att informationen var på gränsen till för mycket ibland.  

MKB 2 - Vectura 

De flesta hade uppgett att de ansåg att MKB-dokumentet innehöll för mycket information. En 

hade kommenterat att bedömningsgrunderna var allt för framträdande, att de hade kunnat 

placerats i en bilaga. En annan hade svarat att det var för mycket information, men att det 

troligtvis skulle vara svårt att minska ner mängden med tanke på projektets omfattning.  

MKB 3 - Sweco 

De flesta hade svarat att mängden information var lagom.  

 

 

Diagram 4: Visar svarsfrekvensen på fjärde frågan som handlade om upplevelsen av mängden 

information i MKB-dokumentet.  

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

För lite Lagom För mycket 

FRÅGA 4: MÄNGDEN INFORMATION? 

MKB 1 

MKB 2 

MKB 3 



 
Miljökonsekvensbeskrivning utifrån Trafikverkets metodikhandbok 

- Hur uppfattas innehållet av allmänheten? 

Examensarbete 2013-08-31 

  17 

Fråga 5 

Hur upplever du layouten i MKB-dokumentet, det vill säga finns det tillräckligt med kartor, 

figurer och illustrationer som tydliggör projektet? 

MKB 1 - WSP 

Dokumentet fick övervägande svarsresultat att layouten uppfattades som ganska bra. Två av 

svarspersonerna hade kommenterat frågan. Den ena personen gav synpunkten att dispositionen 

kunde varit bättre, att vissa kartor inte kom i rätt kontext och att det borde vara fler kartor 

exempelvis över Bolidens undersökningstillstånd. Den andra hade kommenterat att kartorna var 

otydliga och för små. 

MKB 2 - Vectura 

Layouten i MKB 2 fick enbart positiva svar. Två personer hade kommenterat frågan, den ena 

ansåg att det var bra bilder och flygfoton, medan den andra tyckte att det saknades text vid 

några av kartorna vilket försvårande läsförståelsen. 

MKB 3 - Sweco 

Det var varierande svar angående upplevelsen av layouten, från ganska bra till mycket bra. Två 

personer ansåg att kartorna hade liten text och var otydliga. 

 

 

Diagram 5: Visar svarsfrekvensen på femte frågan som handlade om upplevelsen av layouten i 

MKB-dokumentet. 
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Fråga 6 

Om du gör en helhetsbedömning av de tre MKB-dokumenten som du läst, vilken tycker du var 

lättast att förstå?  

Det var MKB 2 från Vectura som upplevdes som lättast att förstå. 

  

 

Diagram 6: Visar svarsfrekvensen på sjätte frågan som handlade om att ge en 

helhetsbedömning av vilken MKB som var lättast att förstå. Svaren är rangordnade 1-3, 1 är 

lättast att förstå och 3 är svårast att förstå. 
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5. Diskussion och slutsatser 
Svaret på examensarbetets första frågeställningen, om MKB-dokumenten följer det 

Trafikverket rekommenderar, är att de följer till stor del rekommendationerna men vissa delar 

är inte fullständiga eller saknas helt. Exempelvis inleds alla tre dokumenten med en icke-

teknisk sammanfattning, men den karta som ska tillhöra texten kommer på fel plats. För att 

sammanfattningen ska kunna läsas separat bör kartan komma i direkt anslutning till texten 

(Axelsson och Nilsson, 2006; Trafikverket, 2011).  

Generellt för alla tre MKB-dokumenten är att bedömt influensområde är otydligt beskrivet och 

illustrerat. Avgränsningen anses vara en grundbult i arbetet med MKB (Wallentinus et. al, 

2007). Därför anser jag att mer tid och fokus bör läggas ner på just denna del för att höja 

kvaliteten på miljöutredningen. 

En samlad bedömning i slutet av MKB-dokumentet gör det möjligt att snabbt kunna få en 

översikt över de väsentligaste miljöaspekter som projektet förväntas orsaka (Trafikverket, 

2011). I MKB 2 och MKB 3 saknades dock en samlad bedömning. 

Layoutmässigt innehöll ingen av MKB-dokumenten den standard som Trafikverket 

rekommenderar. Innehållsförteckningen i MKB 1 och MKB 2 var inte komplett eftersom det 

fattades avsnittsrubriker. Kartorna i samtliga MKB-dokument saknade antingen figurtext, 

norrpil, skalstock, källhänvisning eller var otydliga. Vissa kartor, särskilt i MKB 1, var 

placerade i fel kontext. I MKB 2 hade en del kartor otydlig bildkvalitet vilket gjorde att det blev 

svårt att utläsa texten på kartorna. Ett sätt att höja kvaliteten på MKB-dokumentets layout 

förmodar jag är att dokumentet blir korrekturläst och följer de vedertagna regler som gäller för 

rapportskrivning, för att det ska bli ett bättre flyt i rapporten. 

Orsaken till att inte MKB-dokumentet har följt Trafikverkets rekommendationerna till fullo tror 

jag kan bero på att det inte finns tillräckligt med tid för konsulterna att uppdatera sig enligt 

metodikhandboken, mycket skrivs troligtvis rent rutinmässigt. Vissa utredningar går inte heller 

att utformas exakt efter handboken beroende på projektets typ. En MKB för arbetsplan skiljer 

sig åt i jämförelse med en MKB för andra åtgärder och verksamheter. Sedan hänger sannolikt 

budgeten för projektet och kvaliteten på MKB-dokumentet ihop. Sammanfattningsvis anser jag 

att MKB 2 från Vectura uppfyllde de flesta punkterna utifrån rekommendationerna i 

metodikhandboken utifrån min granskning.  

Den andra frågeställningen handlade om att hitta en utformning av ett MKB-dokument som 

upplevdes som lättförståelig av personer som inte hade sakkunskaper i ämnesområdet, vilket 

skulle motsvara allmänheten. Den MKB som upplevdes som lättast att förstå av de tillfrågade 

personerna var MKB 2 från Vectura, trots att MKB 2 var det mest omfattande dokumentet och 

hade en otydlig layout vad gäller innehållsförteckning och kartor. Anledningen till varför just 

MKB 2 var lättast att förstå tror jag kan bero på att den hade utförliga beskrivningar av de 

bedömningsgrunder för vilka miljöeffekter och miljökonsekvenser vägprojektet skulle kunna 

förväntas få. Det var även positivt att fokus var på de miljökonsekvenser som verkligen hade 

betydelse och mindre fokus på konsekvenser som var försumbara. Det fanns en tydlig 



 
Miljökonsekvensbeskrivning utifrån Trafikverkets metodikhandbok 

- Hur uppfattas innehållet av allmänheten? 

Examensarbete 2013-08-31 

  20 

jämförelse med nollalternativet och arbetsplanen. Dessutom fanns det inte så många 

upprepningar i MKB 2 i jämförelse med de andra två dokumenten och svarspersonernas 

upplevelse av layouten var enbart positiv.  

En anledning till att MKB 1 från WSP inte uppfattades som lika lättförståelig som MKB 2 från 

Vectura kan vara att det saknades vilka bedömningsgrunder som baserat de troliga miljöeffekter 

och miljökonsekvenser som projektet förväntas få. Bedömningsgrunder ska finnas med för att 

tydliggöra motivet till bedömningarna (Trafikverket, 2011). I MKB 3 från Sweco fattades en 

teknisk beskrivning av projektets utformning. Jag upplevde även att dokumentet inte var 

korrekturläst vilket gjorde att den fick en sämre struktur. Dessa två faktorer kan ha bidragit till 

att läsförståelsen försämrades. 

Den tredje frågeställningen innebar att ta reda på om det fanns något samband mellan 

upplevelsen av en lättförståelig MKB och en MKB som uppfyller rekommendationerna utifrån 

Trafikverkets metodikhandbok. Utifrån granskningen och enkätsvaren fanns det ett samband för 

MKB 2 från Vectura. Enkätsvaren visade en stor spridning på svarsresultaten och därför var det 

svårt att utläsa av fråga ett till fem vilken av MKB-dokumenten som egentligen var mest 

lättförståelig, möjligtvis var det inget dokument som var utmärkande. Samtliga MKB-dokument 

verkade innehålla vissa delar som var bra och andra som var mindre bra. Men i och med att en 

extra fråga ställdes i efterhand svarade övervägande att MKB 2 var lättast att förstå. Det var 

också MKB 2 som uppfyllde handbokens rekommendationer i flest punkter utifrån min egen 

granskning. 

Ett annat exempel på att det fanns samband mellan det svarspersonerna upplevde och 

rekommendationerna i Trafikverkets metodikhandbok var att övervägande av svarspersonerna 

ansåg att layouten i MKB 1 endast var ganska bra, och utifrån min egen granskning av MKB-

dokumentet kommer figurer och kartor inte i rätt kontext vilket kan försvåra läsförståelsen. 

Generellt anser jag att bakgrundsdata bör komma tidigt i dokumentet för att få en bra och tydlig 

bild av området och det tänkta projektet eller åtgärden. Det bör finnas en tydig skillnad mellan 

effekt och konsekvens eftersom en av de viktigaste delarna i en MKB är att identifiera, beskriva 

och bedöma miljöeffekter (Hedlund och Kjellander, 2007). Jag har även upplevt att det 

underlättar mycket om mindre fokus läggs på miljökonsekvenser som är försumbara eftersom 

det blir en tydligare struktur på hela dokumentet, och då går det med lätthet att bilda sig en 

uppfattning om vad som verkligen har betydelse för hälsan och miljön. 

Metoden som använts i examensarbetet kan ha gett ett missvisande resultat. Det var endast sex 

personer som läste MKB-dokumenten och bevarade frågorna. Fler personer bör svara på 

frågeformuläret för att få mer signifikanta svar. I efterhand upptäcktes att frågorna inte var helt 

optimalt utformade. Den första frågan som handlade om disposition och femte frågan som 

handlade om layout hade ganska likartad betydelse och denna fråga borde ha vägts samman. 

Svaren på första och femte frågan var spridda vilket tyder på att de kan ha tolkats olika. 

Dessutom bestod varje fråga av två frågor vilket kan ge svar på två olika företeelser. 
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Eftersom frågorna handlade om upplevelsen av att förstå och tolka en text anser jag att det kan 

vara lämpligare att utföra kvalitativa intervjuer istället för en enkät, för då kan även följdfrågor 

och kompletterande frågor ställas för att få rätt fokus på svaren. Upplevelsen av en skriven text 

är subjektiv och varierar från person till person. Jag tror att en del människor föredrar en viss 

typ av utformning av ett dokument medan andra en annan form beroende på tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

Den granskning som jag gjort utifrån Trafikverkets metodikhandbok kan vara missvisande 

eftersom som jag kanske inte tolkat innebörden på rätt sätt. Min tolkning är också subjektiv och 

det hade sannolikt kunnat tolkats annorlunda av en person med lång erfarenhet av miljö och 

utredningar som granskade MKB-dokumenten på samma sätt. 

Slutsatsen utifrån granskningen och enkätsvaren är att ett MKB-dokumentet som har en tydlig 

avgränsning i början underlättar förståelsen om vilka väsentliga miljökonsekvenser som kan 

förväntas av ett projekt. Om avgränsningen kvarstår genom hela dokumentet blir innehållet 

tydligare och en röd tråd genomsyrar dokumentet. 

Kartor, figurer, bilder och tabeller är viktiga inslag i ett MKB-dokument för att öka 

läsförståelsen och tydliggöra projektet. Om utformningen av dessa följer de vedertagna 

skrivregler som finns bidrar det ytterligare till ett dokument som blir mer överskådligt.  

En kortfattad icke-teknisk sammanfattning med en karta i direkt anslutning till 

sammanfattningen och en samlad bedömning i slutet knyter ihop MKB-dokumentet på ett bra 

sätt. Det underlättar även till att få en snabb överblick av projektet och dess påverkan på 

människor och miljö. 

Sammanfattningsvis är ett MKB-dokument som följer Trafikverkets metodikhandbok  

"Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar" lättast att förstå för allmänheten. Detta 

är i linje med principen om att alla som berörs ska kunna läsa och förstå ett MKB-dokument 

och de konsekvenser som förväntas på hälsan och miljön som orsakas av en verksamhet eller 

åtgärd (Hedlund och Kjellander, 2007). 

  



 
Miljökonsekvensbeskrivning utifrån Trafikverkets metodikhandbok 

- Hur uppfattas innehållet av allmänheten? 

Examensarbete 2013-08-31 

  22 

6. Referenser 
 

Axelsson, K & Nilsson, M. (2006). Rapportskrivning. Några råd och anvisningar.  

Skrift 98:7. Luleå tekniska universitet. Institutionen för samhällsbyggnad. 

Hedlund, A & Kjellander, C. (2007). MKB - introduktion till miljökonsekvensbeskrivning. 

Lund: Studentlitteratur.  

Riksdagen. (2013). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-

808/#K6 (Hämtad: 2013-04-29) 

Trafikverket. (2011). Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar – Handbok metodik. 

Publikationsnr: 2011:090. 

http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2011-09/Ny-handbok-

om-miljokonsekvensbeskrivning-for-vagar-och-jarnvagar-ute-nu/ (Hämtad: 2013-04-01) 

Wallentinus, H-G. (Red.). (2007). MKB - perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning.  

Lund: Studentlitteratur. 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/#K6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/#K6
http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2011-09/Ny-handbok-om-miljokonsekvensbeskrivning-for-vagar-och-jarnvagar-ute-nu/
http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2011-09/Ny-handbok-om-miljokonsekvensbeskrivning-for-vagar-och-jarnvagar-ute-nu/


 
Miljökonsekvensbeskrivning utifrån Trafikverkets metodikhandbok 

- Hur uppfattas innehållet av allmänheten? 

Examensarbete 2013-08-31 

  23 

7. Bilagor 
 

 

 



 
Frågeformulär till miljökonsekvensbeskrivningar  2013-03-22 
 

Vänligen markera det svarsalternativ som du anser stämma bäst in på frågan.  
Skriv gärna utförliga kommentarer till dina svar och använd baksidan av formuläret 
om mer utrymme behövs. 

 

Fråga 1  

Hur upplever du dispositionen 
av MKB-dokumentet? 
(Kommer rubrikerna i en 
lämplig ordningsföljd?) 

  

Ostrukturerat Mindre bra 
strukturering 

Bra 
Strukturering 

Mycket bra 
strukturering   

Kommentar 

MKB 1 
Väg 805, Vaikijaur-Randijaur 

     

MKB 2 
Väg 395 Lovikka-Palokorva 
 

     

MKB 3 
Väg 609/592 korsning Frösön  

     

 
 

Fråga 2  

Hur upplever du det är att 
förstå innehållet i MKBn? 
(Är texten skriven på ett 
lättförståeligt språk?)  
 

Svårt Ganska 
svårt 

Ganska 
lätt 

Lätt Mycket 
lätt 
 

Kommentar 

MKB 1 
Väg 805, Vaikijaur-
Randijaur 

      

MKB 2 
Väg 395 Lovikka-
Palokorva 

      

MKB 3 
Väg 609/592 korsning 
Frösön 

      

 
  

Bilaga 1
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Fråga 3 

Hur upplever du det är att 
hitta projektets väsentligaste 
konsekvenser på hälsan och 
miljön? (Är dokumentet 
utformat så det är lätt att hitta 
de miljökonsekvenser som 
projektet orsakar?) 
 

Svårt  Ganska 
svårt 

Ganska 
lätt 

Lätt  Mycket 
lätt 

Kommentar 

MKB 1 
Väg 805, Vaikijaur-Randijaur 

      

MKB 2 
Väg 395 Lovikka-Palokorva 

      

MKB 3 
Väg 609/592 korsning 
Frösön 

      

 
 
Fråga 4 

Hur upplever du mängden 
information i MKB-dokumentet? 
(Är det för lite/lagom/för mycket 
information för att förstå de 
väsentligaste konsekvenserna 
för hälsan och miljön som 
orsakas av projektet?)  
  

För lite  Lagom För mycket Kommentar 

MKB 1 
Väg 805, Vaikijaur-Randijaur 

    

MKB 2 
Väg 395 Lovikka-Palokorva 

    

MKB 3 
Väg 609/592 korsning Frösön 
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Fråga 5 

Hur upplever du layouten i 
MKB-dokumentet? (Finns det 
tillräckligt med kartor, figurer 
och illustrationer som tydliggör 
projektet?) 
 

Inte alls 
bra  

Ganska 
bra  

Bra Mycket bra Kommentar 

MKB 1 
Väg 805, Vaikijaur-Randijaur 

     

MKB 2 
Väg 395 Lovikka-Palokorva 

     

MKB 3 
Väg 609/592 korsning Frösön 

     

 
 
 
 

Fråga 6 (extra fråga) 

Om du gör en helhetsbedömning av de tre MKB-dokumenten som du läst, vilken tycker du var lättast 
att förstå? (Rangordna svaren 1-3, 1 är lättast att förstå och 3 är svårast att förstå). 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Väg 805 är belägen i Jokkmokks kommun, Norrbottens län. Vägen klassas som en viktig turism- och 
näringslivsväg men är allmänt spårig, har tjälsprickor, ojämna sättningar och dålig bärighet. Tillåten 
last begränsas under tjällossningen. Längs sträckan  nns trummor som är skadade, inte fungerar eller 
utgör vandringshinder för  sk. Dikena är generellt för grunda vilket gör att avvattningen fungerar 
dåligt. Vegetationen längs vägen gör att det bitvis är dålig sikt. 

Utifrån den förstudie som upprättades 2010, har Tra  kverket beslutat att åtgärder skall utföras för att 
säkerställa bärighetsklass 1, samt förbättra planstandarden där behov  nns. En arbetsplan, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och en bygghandling för de åtgärder som krävs skall upprättas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av länsstyrelsen. 

Längs kortare delar av sträckan behöver omfattande åtgärder genomföras. Delar av vägkroppen schak-
tas ur och ersätts med nya massor. Längs huvuddelen av sträckan byts endast de översta lagren ut. Väg-
pro  len höjs ca 0-30 cm och på kortare delsträckor ca 45 cm. Längs hela sträckan utförs dikesrensning, 
samt förbättring av sikt genom röjning av vegetation i vägens närhet. Skadade och inte fungerande 
trummor byts ut. Be  ntliga P-platser breddas 2 m och en ny rast  cka (fullbredd 4,5 m) tillkommer. En 
kurvbreddning utförs.

Vägen ligger i huvudsak norr om sjöarna Randijaure och Vajkijaure. Sjöarna sträcker sig i nordväst-
sydostlig riktning och ingår i Lilla Luleälvens vattensystem. Vegetationen domineras av barrblandsko-
gar och tallskogar. Andelen våtmarker är mycket hög.  

Bostadshus  nns främst koncentrerade till Vaikijaur, Kuossenjarka, Klubbudden och Björkudden. 
Åtgärderna kommer inte att innebära någon förändring för oskyddade tra  kanter, däremot kommer 
tra  ksäkerheten öka för de som färdas längs vägen i och med att vägen blir säkrare. Dikes- och trumåt-
gärderna gynnar de boende i och med att problemen med avvattningen i framför allt Vaikijaur avhjälps. 
Någon förändring av bullernivåer längs vägen är inte att förvänta. Det  nns heller inga kända problem 
med buller och vibrationer längs aktuell vägsträcka.

I området verkar Sirges sameby och Jåhkågasska Tjiellde sameby. Väg 805 leder bland annat till Sirges 
huvudanläggning för renskötsel i Guorbak och delar av sträckan utgör Jåhkågasska Tjielldes vårbete. 
Flyttlederna, varav  era av riksintresse, används under hela året, går längs väg 805 och korsar vägen på 
ett  ertal ställen. Tra  kverket avser att styra arbetet så att tunga transporter undviks under tiden för 
ren  ytt. I övrigt bedöms de färdigställda åtgärderna längs vägen gynna rennäringen. 

Åtgärderna innebär att mark tas i anspråk längs hela vägsträckan. Åtgärderna påverkar våtmarker och 
sumpskogar med höga respektive mycket höga naturvärden. Påverkan bedöms dock vara av så pass 
begränsad omfattning att våtmarkerna som stort inte påverkas. 

Byten av trummor längs vägsträckan innebär arbete i vatten. Omfattningen av  sket i de aktuella bäck-
arna är inte känt men  ertalet är  skförande. Arbetet utförs under en mycket kort tidsperiod, 1-2 dagar, 
vid tider för lågvatten och ej under  skarnas lekperioder, varför konsekvenserna för  skar och andra 
vattenlevande djur bedöms som försumbara. En av de trummor som byts ut utgör ett vandringshinder 
och byte av denna trumma är positiv för naturmiljön.  

Längs vägen  nns ett  ertal fornlämningar och mycket gamla boplatslämningar som visar att det fun-
nits människor i omgivningarna under mycket lång tid. I området  nns även  era härdar som är en 
typisk lämning från den samiska nomadkulturen. Det  nns inga be  ntliga fornlämningar som påver-
kas av föreslagna vägåtgärder. Om en ny, ej tidigare registrerad, fornlämning påträ  as i byggskedet 
kommer arbetet omedelbart att avbrytas och förhållandet anmälas till länsstyrelsen. 

Åtgärderna medför inte att någon miljökvalitetsnorm överskrids eller att något miljömål, varken regio-
nalt eller nationellt, motverkas. 



1. Inledning

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Väg 805 är belägen i Jokkmokks kommun, Norrbottens län, se  gur 2. Vägen klassas som en viktig tu-
rism- och näringslivsväg men är allmänt spårig, har tjälsprickor, ojämna sättningar och dålig bärighet, 
se  gur 1 a-d. Tillåten last begränsas under tjällossningen. Längs sträckan  nns  era trummor som är 
skadade, inte fungerar eller utgör vandringshinder för  sk. Dikena är generellt för grunda vilket gör 
att avvattningen fungerar dåligt. 

1.2 Tidigare utredningar och beslut 
Tra  kverket har upprättat en förstudie, daterad 2011-02-15,  över aktuell vägsträcka. Syftet med förstu-
dien är att beskriva förutsättningarna, problembilden och vilka möjliga åtgärdsalternativ som  nns på 
sträckan. Baserat på förstudien har Tra  kverket beslutat att upprätta en arbetsplan och en bygghand-
ling för de åtgärder som krävs på den aktuella vägsträckan. 

Länsstyrelsen har beslutat att åtgärderna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

1.3 Aktualitet
Byggstart är tidigast år 2013.

Figur . a-d. Väg  är spårig, har ojämna sättningar och dålig bärighet .



Figur . Geogra  sk avgränsning MKB. 



1.4 Projektmål
• Säkerställa bärighetsklass 1

• Förbättrad planstandard där behov  nns

1.5 Övergripande mål
Den 20 maj 2009 fattade riksdagen beslut om nya mål för transportpolitiken. Det övergripande målet 
för transportpolitiken är ”Att säkerställa en samhällsekonomiskt e  ektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

Det övergripande målet stöds av två huvudmål: ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet 
berör tillgänglighet genom resor och transporter. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa.

1.6 Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen
Planering av allmänna vägar regleras av väglagen och delas in i 3 formella steg; förstudie, vägutredning 
och arbetsplan, se  gur 3. 

Förstudie och arbetsplan måste alltid upprättas, medan en vägutredning endast behövs om det  nns 
alternativa lokaliseringar eller olika tra  kteknisk standard. I de  esta mindre projekt eller där alter-
nativa vägsträckningar saknas, går man direkt från förstudie till arbetsplan. Arbetsplanen är det sista 
steget i den formella processen. Den ska visa vägens markanspråk och kan utgöra underlag för fast-
ställelse av det markanspråk Tra  kverket behöver förfoga över för att genomföra projektet. Endast 
mindre avvikelser från en fastställd arbetsplan får förekomma. Arbetsplanen ska innehålla en MKB 
som godkänts av länsstyrelsen. 

2. Avgränsningar

2.1 Väsentliga miljöaspekter
I enlighet med miljöbalkens 6 kap 7 § redovisar miljökonsekvensbeskrivningen de uppgifter som 
krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen 
med mark och vatten samt andra resurser. Väsentliga miljöaspekter som är av vikt för det aktuella 
åtgärderna bedöms vara påverkan på naturmiljön, rennäringen, rekreation och friluftsliv, kulturmiljö, 
landskapsbild samt miljöpåverkan under byggskedet.

Åtgärderna bedöms inte medföra någon förändring i tra  kmängder, varför utsläpp och buller från 
vägtra  ken inte behandlas annat än översiktligt. 

2.2 Geogra  sk avgränsning
Geogra  skt avgränsar sig denna MKB till det område som berörs av arbetsplan av delen av väg 805 
mellan Vaikijaur och Randijaur, från sektion km 0/000 till 3/200, ca 32 km,  samt ett bedömt in  uens-
område för tra  kbuller, grumling i vattendrag, hydrologisk påverkan m.m, se  gur 2. 

Figur . Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen.



3. Be  ntliga förhålladen

3.1 Transportsystem och tra  kanter

3.1.1 Vägens funktion
Väg 805 leder till  ällbyn Kvikkjokk som är känd som en av de populäraste utgångspunkterna för vand-
ring i Sarek- och Padjelantaområdena och världsarvet Laponia. Vägen är en turistväg och upplevelsen 
av vägen är av betydelse för både boende längs vägen och tillfälliga besökare.  

Målpunkter längs aktuell sträcka är bland annat byarna Vajkijaur, Kuossenjarka, Klubbudden och Ran-
dijaur. På längre avstånd är Jokkmokk och väg 97, för vidare transport mot Boden och Luleå, en viktig 
målpunkt.

3.1.2 Tra  k- och vägförhållanden:
• Skyltad hastighet är 90 km/h.

• Vägens bärighetsklass är BK1, högsta klass, dock nedsatt delar av året.

• Be  ntlig vägbredd är 6 meter.

• Nuvarande slitlager: bituminös. Enligt provtagning utförd 2010 förekommer ingen stenkols-
tjära i slitlagret. 

• Tra  kmängd: 325 ÅDT, varav ca 35 tunga fordon (2007). 

3.1.3 Farligt gods
Vägen är inte angiven som rekommenderad vägsträcka för transport av farligt gods. Omfattningen av 
transporter med farligt gods bedöms vara mycket begränsad på denna vägsträcka.

Figur .  Olyckor längs aktuell vägsträcka, väg , mellan  - .



3.1.4 Oskyddade tra  kanter
Omfattningen av oskyddade tra  kanter, det vill säga fotgängare och cyklister, är begränsad och före-
kommer främst i anslutning till byarna Vaikijaur och Randijaur och i anslutning till övrig bebyggelse 
längs vägsträckan. Gång- och cykelvägar saknas. Oskyddade tra  kanter är hänvisade till en mycket 
smal vägren.

3.1.5 Olyckor
Under perioden 2003-01-01 - 2008-12-31  nns tre st polisrapporterade olyckor med personskador 
registrerade, läge se  gur 4. Olyckorna är lokaliserade på väg 805 i anslutning till väg 45 och i närheten 
av Vaikijaur.

• Viltolycka (älg), januari 2003, 2 svårt skadade

• Singelolycka (personbil) april 2003, 2 svårt skadade

• Singelolycka (MC), september 2003, 1 lindrigt skadad

3.1.6 Kollektivtra  k
Sträckan tra  keras av Länstra  ken med buss 47, med en tur i vardera riktningen vardagar under 
skolterminer. Buss 47 fungerar även som skolbuss för 14 skolbarn (år 2010) längs vägsträckan, samtliga 
boende i Vaikijaur. Busstiderna är därför anpassade till skoltiderna. Under turismens högsäsong, juni–
september, utökas bussförbindelserna med buss 94 i ytterligare två turer i vardera riktningen under 
vardagar samt två turer lördag och söndag.

Skyltade busshållplatser  nns på ett  ertal ställen längs aktuell vägsträcka. För övrigt sker av- och 
påstigning där behov  nns.

3.2 Planer
För området gäller Jokkmokks kommuns översiktsplan antagen juni 2011.

Det  nns inga detaljplaner för området. 

3.3 Riksintressen enligt miljöbalken
I området berörs ett  ertal riksintresseområden för rennäringen (3 kap. 5 § miljöbalken). Stora delar 
av väg 805 ligger inom Sirges kärnområde och ett antal  yttleder av riksintresse följer och korsar vä-
gen. Där vägen korsar Kuossenjarka  nns en svår passage. Vid Björkudden passerar vägen ett område 
som är angett som rastbete. Även vid Åtembäcken och Klubbsjön, som angränsar till väg 805  nns 
rastbeten. Riksintressena framgår av  gur 5. 

Norr om väg 805, öster om Randijaur,  nns ett Natura 2000-område,  ällnära och med urskogsartad 
skog. Här  nns  era rödlistade arter knutna till skogliga miljöer.

Väg 45 och järnvägen öster om väg 805, utgör riksintresse för kommunikationer enlig 3 kap. 8§ 
miljöbalken.



Jokkmokk

Figur . Riksintressen längs väg , Vaikijaur-Randijaur.



3.4 Markanvändning

3.4.1 Befolkning och boendemiljö
Längs aktuell sträcka av väg 805  nns endast ett fåtal bostadshus. Dessa är främst koncentrerade till 
Vaikijaur (  gur 6 och 7), Kuossenjarka, Klubbudden, Björkudden (  gur 8) och byn Randijaur, som lig-
ger utanför området för arbetsplan. Ett fåtal hus  nns även på andra plaster längs vägen.

3.4.2 Rennäring
I området verkar Sirges sameby och Jåhkågasska Tjiellde. Väg 805 leder bland annat till Sirges huvud-
anläggning för renskötsel i Guorbak och delar av sträckan utgör Jåhkågasska Tjielldes vårbete. Flytt-
leder, som används under hela året, går längs väg 805 och korsar vägen på ett  ertal ställen. Det  nns 
även en renskötselanläggning i anslutning till väg 805 i Gräsviken. En svår passage av riksintresse  nns 
där ren  yttningsleden korsar vägen i Kuossenjarka.

3.4.3 Jordbruk och skogsbruk
Längs delar av sträckan  nns åker- och ängsmark, främst i anslutning till byarna Vaikijaur och 
Randijaur. 

Skogsbruk förekommer i området. I miljöbalken 3 kap. 4 § anges att skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra ett rationellt skogsbruk.

Figur . Avvattningsproblematik under snösmältningen i Vaikijaur (Foto: Gunilla Falk).

Figur . Bebyggelse i Vaikijaur längs väg . Figur . Väg  går genom i Björkudden.



3.4.4 Vattentäkter och brunnar
I SGU:s brunnsregister  nns 13 borrade brunnar registrerade, se  gur 9. Av dessa ligger tio st i Vaiki-
jaur, två i Stenudden och en på sträckan mellan Vaikijaur och Stenudden. Vid sakägaremötet framkom 
att det även  nns en brunn på fastigheten Vajkijaur 7:2, som ligger i Vaikijaurs västra del. Denna brunn 
är ej registrerad i SGU:s brunnsarkiv och är således inte utpekad på kartan. 

3.4.5 Ledningar
El – och teleledningar följer omväxlande vägens norra och södra sida. Längs ett  ertal sträckor är 
stolparna placerade endast ett fåtal meter från vägkanten, se  gur 10. Ungefär från infarten till Vaiki-
jaur till Kuossenjarka, på både höger och vänster sida av vägen, samt i övergångar i vägbanan, ligger en 
optokabel. Kabeln går till  era fastigheter som  nns längs sträckan. 

Belysning  nns vid de skyltade busshållplatserna och vid några infarter till fastigheter i byarna Vaiki-
jaur, Björkudden och Björknäs. 

Inga kommunala VA-ledningar  nns inom området.

3.4.6 Grus-, sand-, bergtäkter och mineral
Inga täkter  nns inom utredningsområdet men en grustäkt  nns ca 3,5 km nordväst om 
utredningsområdet.

Boliden Mineral AB innehar undersökningstillstånd för ett ca 1,8 ha stort område längs vägsträckan, 
mellan Kuossenjarka och Klubbudden.

Figur . Enligt SGU:s brunnsregister ( )  nns brunnar längs väg , i osäkert läge, i anslutning till Vaikijaur. Om fastig-
hetsbeteckning är angivet i registret har detta angetts på kartan.

Figur .  Längs ett  ertal sträckor längs väg  står el- och telestolparna endast ett fåtal meter från vägkanten.
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3.4.7 Rekreation och fritid
Omgivningarna nyttjas för skoter, jakt,  ske och bärplockning. Turistnäringen är ett viktigt inslag i 
området och turistanläggningar  nns i Årrenjarka och Kvikkjokk. Under vintertid förkommer en hel 
del skoterturism, vilket medför att det längs vägen kan förekomma ett stort antal fordon med skoter-
släp längs väg 805. Enligt Jokkmokks kommuns översiktsplan  nns en skoterled som går längs väg 805 
ungefär i höjd med Kurvusudden och förbi Björknäs. Detta kan vara en äldre skoterled eftersom den 
inte  nns med på Jokkmokks kommuns skoterkarta 2011, se  gur 11. På vinterhalvåret går skoterleder 
från Vaikijaur till bland annat  skesjön Sjatjerim som ligger ca 3 km norr om byn samt en led längs 
byn uppe i skogsbrynet. Dessa leder  nns inte utpekade på Jokkmokks kommuns skoterledskarta. I 
Kvarnbäcken förekommer  ske efter harr. I Vajkijaur  nns även en älgskyttebana som har varit i drift 
sedan 1980-talet. 

4. Byggnadstekniska förutsättningar
Jordarterna längs hela sträckan domineras av morän; siltig sandmorän, grusig sandmorän eller sand-
morän, samt sandig siltmorän. I enstaka provgropar har silt hittats. På två ställen, km 10/099 samt km 
19/969, hittades berg på nivån 0,54 respektive 0,82 m. 

Den nuvarande beläggningen består av bituminös beläggning. Stenkolstjära har inte påvisats vid prov-
tagning av vägen.

4.1 Nationella och regionala miljömål, Miljöbalkens hänsynsregler och 
miljökvalitetsnormer

4.1.1 Nationella och regionala miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår natur- och kultur-
miljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljömålen har 
anpassats och formulerats till regionala miljömål i Norrbottens län. För regionala miljömål hänvisas 
till www.bd.lst.se/miljomal.

Figur . Enligt Jokkmokks kommuns skoterledskarta  nns ingen skoterled längs aktuell vägsträcka (Källa: Jokkmokks kommun, 
).



Nationella och regionala miljömål omfattar:

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen  ällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv

I detta projekt berörs främst målen 8. Levande sjöar och vattendrag, 11. Myllrande våtmarker, 12. Le-
vande skogar, 13. Ett rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 

8. Levande sjöar och vattendrag
Vägåtgärderna innebär trumbyten i bäckar längs vägsträckningen. Enligt de  nitionen av miljömålet 
skall sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer bevaras. Åtgär-
derna utförs under tiden för lågvatten och undviks under  skarnas lekperioder. Miljömålet bedöms 
inte motverkas.

11. Myllrande våtmarker
De intrång som har bedömts vara nödvändiga av tra  ksäkerhetsskäl har så långt som möjligt mini-
merats. Säkring av vägområdet samt rensning av diken innebär dock ett visst intrång i närliggande 
våtmarkers utkanter.  Omfattningen har dock bedömts vara så lokalt att miljömålet inte motverkas. 

12. Levande skogar 
Projektet bedöms inte medföra något hot mot bevarandet av den biologiska mångfalden i området, då 
arternas livsmiljöer och ekosystem bevaras. De intrång som har bedömts vara nödvändiga av tra  k-
säkerhetsskäl har så långt som möjligt minimerats. Det nationella och regionala miljömålet Levande 
skogar bedöms inte motverkas.

13. Ett rikt odlingslandskap
Vägåtgärderna har anpassats så att endast en mindre del av odlingslandsmarkerna, främst i anslutning 
till Vaikijaur, tas i anspråk. Det be  ntliga vägområdet kommer att utökas med 0-0,5 m till anslutande 
åkermark. Miljömålet bedöms inte motverkas.

15. God bebyggd miljö
Utformningen av vägförslaget har anpassats till den omgivande bebyggelsen och de synpunkter som 
lämnats av de närboende har beaktats. I och med att diken rensas och ej fungerande trummor byts ut i 
bland annat Vaikijaur, förbättras avvattningen i närheten av tomtfastigheterna.

De planerade åtgärderna innebär i övrigt endast mycket små förändringar av de nuvarande förhållan-
dena. Projektet bedöms därför inte strida mot miljömålen avseende God bebyggd miljö. 

16. Ett rikt växt- och djurliv
Åtgärderna bedrivs i så pass begränsad omfattning att de inte medför något hot mot bevarandet av den 
biologiska mångfalden i området. Artrika vägkanter längs sträckan kommer att bevaras. Miljömålet 
bedöms inte motverkas.



4.2 Miljöbalken
I projektet tillämpas miljöbalken och därtill hörande eller samverkande lagstiftning. Miljöbalken ska 
tillämpas så att:

• Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

• Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas

• Den biologiska mångfalden bevaras

• En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt tryggas

• Återanvändning och återvinning samt hushållning främjas så att kretslopp uppnås

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa att de 
förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2:a kapitel uppfylls. I förelig-
gande miljökonsekvensbeskrivning redovisas vilka utredningar och analysarbeten som genomförts för 
att uppfylla kunskapskravet, vilka skyddsåtgärder som planeras för att uppfylla försiktighetsprincipen.

4.3 Miljökvalitetsnormer
Det  nns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer: 

• Föroreningar i utomhusluft

• Fisk- och musselvatten

• Omgivningsbuller

• Vattenförekomster

Detta projekt bedöms inte beröra någon av miljökvalitetsnormerna för föroreningar i utomhusluft, 
omgivningsbuller,  sk- och musselvatten  eftersom tra  kmängden är liten, det  nns ett fåtal närbo-
ende och eftersom åtgärderna inte berör några  sk- och musselvatten. 

De vattenförekomster som  nns i anslutning till utredningsområdet, och som är klassade enligt vatten-
direktivets statusklassningar, är Kvarnbäcken, Åtembäcken, Åtemjaure, Randijaure, Stuor-Siunak och 
Vaikijaure. För Åtembäcken, Kvarnbäcken, Randijaure, Stuor-Siunak och Vaikijaure har god ekologisk 
status getts en generell tidsfrist till 2021 främst beroende på kontinuitet och  ödesförändringar. Alla 
ytvatten har klassats som god kemisk ytvattenstatus. 

Åtgärderna bedöms bedrivas i så pass begränsad omfattning att normerna för vattenförekomster inte 
överskrids eller att kvalitetskraven inte kan uppfyllas. 

5. Planerade åtgärder
5.1 Fyrstegsprincipen
För planering av vägsystemet har Tra  kverket utarbetat en metod, den s.k. Fyrstegsprincipen som 
prövar alternativa lösningsförslag i olika nivåer:

Steg 1 Påverkan av transportbehovet och valet 
  av färdsätt

Steg 2 E  ektivare utnyttjande av be  ntligt 
 vägnät

Steg 3 Förbättringar och mindre ombyggnader

Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnader

Metoden  nns beskriven i Åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipen, Tra  kverket, Publ 2002:12.

I den förstudie som genomförts har Tra  kverket beslutat att åtgärder enligt fyrstegsprincipen steg 3 
ska genomföras. 

Bärighetshöjande åtgärder innebär att vägen kan nyttjas i högsta bärighetsklass året runt. Vägens för-
bättrade standard medför förbättrad framkomlighet. 



5.2 Vägåtgärder
Längs kortare delar av sträckan behöver omfattande åtgärder genomföras. Delar av vägkroppen schak-
tas ur och ersätts med helt nya massor. Längs huvuddelen av sträckan utförs endast smärre åtgärder; 
slitlagret fräses in direkt på plats med bärlagret, alternativt fräses upp och återanvänds.

Vägens be  ntliga plan- och pro  lstandard kommer att behållas på hela sträckan. Inga kurvrätningar 
utförs. 

Följande åtgärder planeras:

• Be  ntlig vägbredd 6 m bibehålls.

• Vägen förstärks. Partier med bärighetsbrister åtgärdas.

• Dikesrensning så att ett djup av 1,3 m erhålles. 

• Förbättring av sikt genom röjning av vegetation i vägens närhet. Nytt vägområde, 2 m i an-
gränsande skogsmark och 0-0,5 m vid angränsande åkermark och tomter, tas i anspråk.  

• Skadade och inte fungerande trummor byts ut. 

• Breddning av be  ntliga P-platser (25 st) 2 m. En ny rast  cka (fullbredd 4,5 m) tillkommer. 

• En kurvbreddning utförs. 

• Höjning av vägpro  len ca 0-30 cm, på kortare delsträckor ca 45 cm.

Inga broåtgärder ingår i arbetsplanen. 
Figur 12 visar en principskiss över hur vägen är utformad vid bank respektive dikesåtgärder. Längs 
aktuell sträcka av väg 805  nns ett  ertal fastigheter med direktutfarter mot vägen som berörs av 
vägförslaget. Anslutningar till närliggande skogs- och åkermark förekommer också efter sträckan och 
vägförslaget anpassas med hänsyns till dessa enligt Tra  kverkets föreskrifter. 

I arbetsplan informeras om planerad stängning av väg 805.02 som ansluter till väg 805. Vägen kommer 
att återställas till standard typ enskild väg. Åtgärderna omfattas inte av arbetsplanen, varför miljökon-
sekvenserna av dessa åtgärder inte beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning.

Figur . Principskiss vid utformning på bank respektive utformning av dike. Figuren visar att  meter tas i anspråk utanför det 
be  ntliga vägområdet där vägen går genom skogsmark, respektive  m vid byggande i anslutning till åkermark. 



6. Miljökonsekvenser

6.1 Nollalternativet
Ett nollalternativ innebär ingen förändring av be  ntliga förhållanden, det vill säga be  ntlig väg åtgär-
das inte. Endast normala drift- och underhållsåtgärder utförs. Detta innebär att bärighetsbrister och 
problemen med dålig avrinning kommer att kvarstå. 

6.2 Miljö

6.2.1 Landskapsbild
Topogra   och vegetationstyper i området är typiska för den naturgeogra  ska regionen ”Norra Norr-
lands och norra Finlands barrskogsområden och bergkullslätter”, som arbetsplaneområdet tillhör. 
Landskapet mellan Vaikijaur och Randijaur karaktäriseras av storbruten vågig bergkullterräng övergå-
ende i bergkullslätter. Arbetsplaneområdet avgränsas av väg 45 i öster och sträcker sig sedan fram till 
korsningen till byn Randijaur i väster. 

Vägen ligger i huvudsak norr om sjöarna Randijaure och Vajkijaure. Sjöarna sträcker sig i nordväst-
sydostlig riktning och ingår i Lilla Luleälvens vattensystem. Hela området ligger över högsta kustlin-
jen. Morän utgör den helt dominerande jordarten.

Vegetationen domineras av lågproduktiva barrblandskogar och tallskogar. Granskogar förekommer 
främst på mer  njordsrika marker. Andelen våtmarker är mycket hög och består främst av blandmyrar 
med mosaikartad blandning av kärr och mosselement. Terrängen är  ack och sluttar svagt ned mot 
vattnet. Skogen, i huvudsak bestående av tall, ligger relativt nära vägen och ger ett tydligt avgränsat 
vägrum. Lövinslaget ökar i terrängens lågpunkter, vid myrar och bebyggelse. På Storholmens magra 
mark är skogen lågvuxen. Utblickarna över landskapet är relativt korta där de öppna landskapsrum-
men begränsas av låga skogklädda höjder. Fina vyer fås över sjön Vajkijaure från odlingsmarkerna vid 
bebyggelsen i Vaikijaur samt från broarna vid vägens passage över sjön.

Landskapsbilden inom arbetsplaneområdet hänger tydligt ihop med topogra  n. Vägen följer sjön Vaj-
kijaures norra strand för att sedan korsa sjön på broar via Storholmen, se  gur 13 och 14, och därefter 
fortsätta längs sjöns södra strand. Mellan sjöarna Vajkijaure och Randijaure följer vägen terrängens 
lågpunkter och går vidare norrut längs sjön Randijaures norra strand. Vägen byggdes 1928 och följer i 
stort sett samma sträckning den ursprungliga stig eller mindre väg som  nns markerade på äldre kar-
tor. En ny anslutning till väg 45 har byggts och vissa delar av den gamla vägen har redan rivits. 

Väg 805 har längs den aktuella sträckan en god plan och pro  lstandard som gör att vägen väl smälter 
in i omgivande landskap. Vägskärningarna är oftast låga, sidoområdena är  acka och stenfria. 

Figur .  Väg , bron vid Stensundet med utblick över sjön 
Vajkijaure, Storholmen syns i bakgrunden.

Figur .  Väg , bron vid Hösundet med utblick över sjön 
Vajkijaure, fjällen skymtar i bakgrunden.



Vägobjekt i form av belysning och vissa räcken är av äldre modell. Belysningsarmatur i form av byhatt-
modell på trästolpar samt vägräcken på betongplintar bidrar till vägens och omgivningens ålderdom-
liga karaktär. 

Miljökonsekvenser
Vägen i skogslandskapet har en viss tålighet för det intrång i närmiljön som åtgärderna på och vid 
sidan av vägen kan innebära.  Skogslandskapet tål branta slänter i bankar och skärningar utan att kon-
takten med omgivande landskap försämras. Vägsträckningen genom bebyggd miljö, odlingslandskapet 
och över vatten är däremot känsligare, varför be  ntlig vegetation skall bevaras i så stor utsträckning 
som möjligt längs denna del av vägen. Denna anpassningsåtgärd är gjord för att minimera påverkan 
på upplevelsen av vägen i landskapet. Den mycket begränsade generella pro  lhöjningen, ca 0-30 cm 
och på kortare delsträckor ca 45 cm, och den kurvbreddning som utförs, medför liten konsekvens för 
upplevelsen av landskapet och vägens anpassning till omgivningen. 

Räckena uppfyller inte dagens krav på tra  ksäkerhet. Räcken med betongbalkar rivs och ersätts med 
godkända stålbalksräcken (kohlswa med sigmastolpar). I och med detta försvinner en del av vägens 
äldre karaktär och ersätts med ett modernare uttryck. Konsekvensen av att byta ut vägräckena bedöms 
dock som liten för den totala upplevelsen av vägmiljön.   

Förslag till skyddsåtgärder
Be  ntlig vegetation skall bevaras i så stor utsträckning som möjligt i bebyggd miljö. Längs två sträckor 
av vägen, genom Vajkijaur och Kuossenjarka, görs anpassningar av dikesutformningen för att minsta 
möjliga tomtmark och vegetation på tomtmark ska tas i anspråk. Solitärträd och vegetationsöar längs 
dessa sträckor bör sparas och vårdas. 

För att vägslänter, som inte omfattas av artrika vägkanter (se avsnitt 6.2.5), ska uppfattas som en del av 
landskapet måste ytskiktet likna omgivningen. Där nya slänter utförs genom bebyggelsen i Vaikijaur 
sprutsås slänterna för en snabb växtetablering. Gräsfröblandningen ska vara av en för platsen anpas-
sad sort och växtbädden väljs efter markens beska  enhet. Längs övriga vägsträckningar, där vägen går 
genom odlingsmark eller skogsmark och artrika vägkanter inte berörs, lämnas justerade slänter utan 
åtgärd för en fri och naturlig vegetationsetablering.

6.2.2 Kulturmiljö 
Kulturmiljövård syftar till att skydda, vårda och utveckla våra kulturmiljöer. Med kulturmiljöer avses 
miljöer, karaktärer, strukturer och enskilda objekt som tydligt speglar vår historia och som berättar om 
människors liv och verksamhet i för  uten tid. 

Väg 805 går genom ett glesbebyggt skogslandskap och ligger i sin helhet över högsta kustlinjen. Den 
8000-åriga stenåldersboplatsen som har hittats öster om Jokkmokk, vid vägen mellan Messaure och 
Vajkijaur, tyder på att det har funnits människor i denna del av Norrbotten under mycket lång tid. Norr 
om Randijaur, vid Vuolleluoppals strand söder om Björknäs, ligger en stenåldersplats där fynd av 
skärbränd sten och avslag gjorts vid boplatsen, RAÄ 132:1, se  gur 15. Detta kan vara en av  era platser 
i för  ällsområdet som besöktes under sommar och höst för  ske, jakt och anska  ning av lämplig sten 
till redskap. Platsen ligger ca 500 meter från väg 805 och berörs inte av vägåtgärderna. Vid Stensundet, 
Kuossenjarka, påträ  ades en boplats med stenålderskaraktär (RAÄ 159:1). Vid senare inventeringstill-
fälle 1994 konstaterades det att boplatsen sannolikt är överdämd och att spåren av boplatsen försvun-
nit. Söder om Vaikijaur, längs stranden, gjordes en arkeologisk utgrävning inför sjöregleringen 1962. 
Boplatsen, RAÄ 163:1, dateras med stor sannolikhet till århundradena efter 1 000-talet f.Kr., och togs 
bort i samband med sjöregleringen. I närheten, på en låg moränbevuxen kulle,  nns ett bevakningsob-
jekt, en plats med tradition (RAÄ 23:1). Här skall det ha funnits en samisk o  erplats. 

Området kring aktuell vägsträcka fornminnesinventerades översiktligt 1994 av Riksantikvarieämbetet, 
varvid ett  ertal fornlämningar registrerades, se  gur 15. De lämningar som påträ  ats, t.ex. härdar och 
visten, är typiska lämningar från den samiska nomadkulturen och är vanliga i Norrbotten. Lämning-
arna åter  nns ofta vid vatten, som varit naturliga platser att stanna vid. Söder om Gräsvikskojan och 
rengärdet  nns en kokgrop och ett  ertal härdar (RAÄ 1381:1-4), liksom söder om Björkudden där 
både boplatsgropar (4 st) och härdar (6 st) återfunnits (RAÄ 1944:1, 1943:1, 1948:1, 1941:1, 1941:2, 1942:1.  
20:58:1, 1946:1 och 1946:3-5). Dessa ligger ca 200 meter från vägen. 

Tjärtillverkning var en viktig inkomstkälla i  era bygder i Norrbotten under 1700-talet och början av 



Figur . Fornlämningar längs väg .

Jokkmokk



1800-talet. Längs aktuell vägsträcka  nns ett fåtal lämningar av denna ekonomi; en tjärdal åter  nns i 
Klubbudden RAÄ 2053:1 och en söder om Björkudden, RAÄ 1945:1. 

Bebyggelsen i Vaikijaur och Randijaur har anor långt tillbaka i tiden med ett bebyggelsemönster som 
är typiskt för detta för  ällsområde. Den be  ntliga vägen byggdes 1928 och följer ungefär samma 
sträckning som en äldre stig som  nns markerad på generalstabskartan från 1890. På denna framgår 
även bebyggelsen i Randijaur, Klubbudden och Vaikijaur. Bebyggelsen är placerad vid de större sjöarna 
med odlingsmarkerna lokaliserade ned mot sjöarna samt på öar och uddar för att kunna utnyttja sjöar-
nas värmande e  ekt. 

Längs väg 805 har även två gravfynd gjorts, RAÄ 24:1 och RAÄ 25:1. Båda gravarna upptäcktes då nuva-
rande väg bröts upp 1928 och är idag förstörda och kunde inte åter  nnas vid Riksantikvarieämbetets 
inventering 1994. Någon uppgift om vilken typ av gravar dessa har varit  nns inte. RAÄ 24:1 låg på en 
kulle i en fördjupning, under en ”mansstor” sten, norr om gamla vägen precis i nuvarande vägsträck-
ning. Gravplatsen RAÄ 25:1 påträ  ades söder om Framnäs. 

Inga övriga utpekade kulturmiljöer eller kulturmiljöprogram åter  nns inom utredningsområdet. Vä-
gen är inte klassad i länsstyrelsens inventering av värdefulla vägmiljöer. 

Miljökonsekvenser 
Kulturmiljön inom arbetsplaneområdet är redan idag påverkad av den väg som går genom aktuellt 
område, samt av sjöregleringen som utfördes 1962. Dessa åtgärder har medfört att  era fornlämningar 
försvunnit. De registrerade fornminnen som  nns kvar längs vägen ligger utanför det område som tas 
i anspråk för fördjupning av diken, siktröjning och parkerings  ckor och kommer inte att påverkas av 
vägåtgärderna. Däremot  nns en risk att hittills okända fornlämningar påverkas i och med att poten-
tialen för nyfynd är god, framför allt i de områden där vägen ligger nära vatten.

Skyddsåtgärder
Länsstyrelsen tillämpar ett generellt samrådsavstånd på 150 m från be  ntliga fornlämningar. Detta 
innebär att om åtgärder skall utföras inom 150 m från en fornlämning skall samråd hållas med läns-
styrelsens kulturmiljöenhet om skyddsavstånd behöver upprättas etc. Vid projektering av upplägg-
ningsytor har samrådsavståndet tillämpats som ett skyddsavstånd, det vill säga, inga uppläggningsytor 
placeras inom 150 meter från en be  ntlig fornläning. Eftersom potentialen för nyfynd är god framför 
allt vid vatten undviks uppläggningsytor nära vatten. 

Även okända fornlämningar är skyddade i Lag (1988:950) om kulturminnen m. m. (KML). Om en 
fornlämning påträ  as inom arbetsplaneområdet skall arbetet omedelbart stoppas, lämningen märkas 
ut och länsstyrelsen kontaktas. 

6.2.3 Vattendrag och diken
Majoriteten av de trummor som Tra  kverket låtit inventera, har ansetts vara i dåligt skick och kom-
mer att bytas ut vid åtgärderna längs väg 805. 

Väg 805 passerar fyra mindre bäckar där trumbyten kommer att utföras, se  gur 18. Enligt länssty-
relsen har ingen inventering av  odpärmussla utförts i området. Inget el  ske är heller utfört enligt 
Fiskeriverket. Vid samtal med Jokkmokks kommuns  skekonsulent framkom att två av bäckarna är 
 skförande men att  odpärlmussla inte har observerats. Bäckarna är mörka och har ett lugnt  öde, vil-

ket inte är gynnsamma förhållanden för  odpärlmussla, som vill ha klart och strömmande vatten.  En 
inventering av  odpärlmussla bedöms inte nödvändig.

Följande trumbyten berör vattendrag längs den aktuella sträckan, se  gur 20:

• Käpnatjbäcken avvattnar Stor-Käpnatj och rinner ut i Klubbuddsjön i norr om Kitteludden, se 
 gur 16 och 17. Trumman är ett vandringshinder enligt Fiskeriverkets inventering. I bäcken 
 nns öring.

• Vattendrag som förbinder Görjemyrtjärn och Voulleluoppal se  gur 18 och 19. I vattendraget 
förekommer  skvandring för mört och abborre. 

• Vattendrag  som avvattnas genom myrområden med vissa naturvärden (klass 3) mot en mindre 
sjö norr om Åtemsbäcken, som i sin tur mynnar i Stor-Siunak. Vattendraget är sannolikt inte 
 skförande.

• Trumma i en mindre bäck i Vaikijar. Denna bäck är sannolikt inte  skförande.



Vid länsstyrelsens utterinventeringar har ingen utterförekomst registrerats inom utredningsområdet. 
I samband med Fiskeriverkets inventering av vattendragen har utteranpassningen ansetts vara dålig i 
samtliga inventerade vattendrag. 

Miljökonsekvenser 
Byte av trummor innebär att schaktningsarbete i vatten kommer att utföras. Arbetet ger upphov till en 
temporär grumling i vattendraget medan arbetenena utförs. Beroende på fyllnadsmaterialets beskaf-
fenhet kan det bli aktuellt med erosionsskydd vid trumändarna. Grumlingen är av kortvarig art och 
upphör när schaktningsarbetena är slutförda. 

De  esta akvatiska organismer klarar av några veckors grumling men en längre tids exponering kan 
vara skadlig. Varje trumbyte tar ca 1-2 dagar att genomföra, vilket utgör en mycket kort tidsperiod med 
grumlande arbeten. E  ekten av grumling under byggtiden förväntas bli att vattenspegeln närmast 
bron missfärgas, samt att eventuellt förekommande  sk i närheten av trumman uppvisar undvikelse-
beteende.  Undviks åtgärder under tiden för  skvandring, blir konsekvenserna för  skarna försumbara.

De föreslagna åtgärderna innebär att ett utpekat vandringshinder i Käpnatjbäcken tas bort och ersätts 
med en trumma som medger passage av eventuell  sk. Åtgärderna ger således positiva konsekvenser 
för  skar och vattenlevande djur. 

Skyddsåtgärder
Grumlande arbeten undviks under  skarnas lekperioder samt under tider för lågvatten. Vårleken 
bedöms pågå från slutet av maj och i juni och höstleken mitten av september till mitten av oktober. 
Några övriga skyddsåtgärder bedöms inte vara nödvändiga. Anmälan om vattenverksamhet för byte av 
trummor upprättas.

Figur . Trumma Käpnatjbäcken är sönder uppströms 
(Foto: Fiskeriverket).

Figur . Trumma Käpnatjbäcken har gått isär nedströms 
(Foto: Fiskeriverket). 

Figur . Bäck till Vuolleluoppal, uppströms 
(Foto: Fiskeriverket).

Figur . Bäck till Vuolleluoppal, nedströms 
(Foto: Fiskeriverket). 



Jokkmokk

Figur . Trumbyten  i bäckar längs väg . 



6.2.4 Sumpskogar och våtmarker 
Strax norr om byn Vaikijaur bildar Kvarnbäcken en översvämmad myr som många olika sorters va-
darfåglar och sjöfåglar besöker under  ytten, se  gur 20.  Våtmarksområdet, som även är angivet som 
sumpskog i Skogsstyrelsens inventering, följer Kvarnbäcken innan Vaikijaur efter avfart från väg 45. 
Våtmarksområden med sumpskogar  nns också längs vägen nordväst om Klubbudden och i anslut-
ning till Björknäs längs Vuolleluoppa, se  gur 21. Myren utgör häckningsplats för många arter och är 
klassad i klass II i länsstyrelsens våtmarksinventering. I höjd med Åtemjaure, norr om väg 805,  nns 
ett mindre område av översilningsskog med tall. Av tabell 1 framgår vilka sumpskogar som berörs av 
vägåtgärderna och deras respektive klassning.
Tabell .  Inventerade sumpskogar längs aktuell vägsträcka, väg  (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, ).

Berörd sumpskog/
våtmark

Natur-
värdes-
klass

Beskrivning av 
sumpskog

Kommentar

Sumpskog kring 
Kvarnbäcken, Vaikijaur

Klass 3 Övrig fuktskog

Nordväst om 
Klubbudden 

Klass 3 Utpräglad 
mosaikkaraktär

Påverkad av den 
be  ntliga vägen 
och en 
anslutande 
kraftledning

Område kring Björknäs Klass 2 Övrig fuktskog Eventuell 
nyckelbiotop

Uppgifterna från Skogsstyrelsens  ärranalys utgår från  ygbilder från slutet av 70-talet och början av 
80-talet, samt från inventeringar som utförts i fält under 1998. Det  nns även andra utpekade sump-
skogar längs sträckan som inte är inventerade i fält och som heller inte har fått någon klassning. T.ex. 
 nns ett större sumpskogsområde norr om Björkudden. Läget för sumpskogarna framgår av  gur 20 

och 21.  

Det  nns ett antal våtmarker klassade i klass 3, enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering, inom 
arbetsplaneområdet. Klass tre innebär att våtmarken har vissa naturvärden. Våtmarken kring bäcken 
Luoppal innan Vaikijaur efter avfart från väg 45, är klassad i klass 2, vilket innebär att det innehar höga 
naturvärden. 

Det  nns inga nyckelbiotoper i direkt anslutning till väg 805.

Miljökonsekvenser
Röjning för sikt sker på båda sidorna av vägen, ca 2 m utanför be  ntligt vägområde. Planerade åtgärder 
innefattar rensning samt justering eller liten sidojustering av diken, vilken kan ha e  ekten att hydrolo-
gin i de närliggande våtmarksområdena förändras.  

Åtgärderna medför ett bortfall av våtmarksområden med höga respektive vissa naturvärden. Omfatt-
ningen av intrånget bedöms som litet. Påverkan bedöms vara lokal eftersom den utförs i utkanten av 
våtmarksområden som sannolikt redan idag är påverkade av den be  ntliga vägen. Någon konsekvens 
för våtmarkerna och sumpskogarna som helhet är inte att förvänta.

Skyddsåtgärder
Några speciella skyddsåtgärder utförs ej. Arbete utförs inom angivet vägområde och försiktighet iakt-
tas för att inte angränsande våtmarker och sumpskogar skadas.

6.2.5 Artrika vägkanter
Förutsättningar
I Vaikijaur  nns, enligt Tra  kverkets inventering, en 1,9 km lång artrik vägkant med bl.a. låsbräken, 
kvast  bbla och gulvial, se  gur 20. Växterna  nns  i anslutning till öppna ängar och skogsmark. Vid 
Klubbudden, se  gur 21,  nns en 0,6  km lång artrikvägkant med getväppling, en art man ofta hittar på 
sandiga och torra vägkanter. Ur naturvårdssynpunkt är arterna på dessa typer av vägkanter värda att 
bevara, i och med att de näringsfattiga förutsättningarna ger lågvuxna, långsamväxande arter som inte 
kräver lika intensiv skötsel som många andra vägkanter. 

Villkor för bevarande och stärkande av värdena är att hindra förbuskning samt aktsamhet vid dikning 
och släntarbeten. Den rekommenderade skötseln är årlig slåtter, tidigast 15:e augusti. 
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Figur . Naturintressen och vandringshinder längs väg .



Miljökonsekvenser
De föreslagna åtgärderna innebär en fördjupning av be  ntliga diken, vilket kräver ett direkt ingrepp på 
vegetationslagret i de artrika vägkanterna. Återväxttakten bedöms vara långsam och värdena riskerar 
att förloras vid ett ingrepp. Konsekvenserna av åtgärderna bedöms som stora. 

Förslag till skyddsåtgärder
För att skydda arterna i de diken med artrika vägkanter kommer ytjorden tas till vara och lagras. Efter 
väg- och dikesåtgärdernas färdigställande återförs ytjorden på de nya slänterna. Tillvaratagen jord 
skall inte ligga upplagd mer än 3-4 veckor för att fröerna i jorden ska bevaras livskraftiga. 

För att övriga vägslänter, som inte omfattas av artrika vägkanter, ska uppfattas som en del av landska-
pet måste ytskiktet likna omgivningen. Där nya slänter utförs genom  bebyggelsen i Vaikijaur sprutsås 
slänterna för en snabb växtetablering. Gräsfröblandningen ska vara av en för platsen anpassad sort och 
växtbädden väljs efter markens beska  enhet. 

Längs övriga vägsträckningar, där vägen går genom odlingsmark eller skogsmark och artrika vägkanter 
inte berörs, lämnas justerade slänter utan åtgärd för en fri och naturlig vegetationsetablering. 

6.2.6 Rekreation och friluftsliv 

Förutsättningar
Omgivningarna nyttjas för skoter, jakt,  ske och bärplockning. Markägare, sommarstugeägare och 
bybor har rätt till  sket i Vaikijaur medan övriga kan lösa  skekort. Fisket i övriga bäckar som vägen 
passerar mellan Vaikijaur och Randijaur bedöms vara relativt outnyttjat.

Turistnäringen är ett viktigt inslag i området. Under vintertid förkommer en hel del skoterturism, 
vilket medför att det längs vägen kan förekomma ett stort antal fordon med skotersläp längs väg 805. 
Turistanläggningar  nns i Årrenjarka och Kvikkjokk. På vinterhalvåret går skoterleder från Vaikijaur 
till bl.a.  skesjön Sjatjerim som ligger ca 3 km norr om byn Vaikijaur samt en led längs byn uppe i 
skogsbrynet. 

Miljökonsekvenser
Begränsad framkomlighet kommer att uppstå för turister som färdas längs vägen under tiden för 
vägbygget. Några övriga miljöe  ekter med avseende på rekreation och friluftsliv är inte att förvänta. 
Tillgängligheten till friluftsområden och  skevatten nära vägen förbättras när standarden på vägen 
höjs vilket innebär positiva konsekvenser för friluftslivet. Skoterlederna bedöms inte påverkas av 
vägåtgärderna. Åtgärderna på vägen sker i huvudsak på mark som sedan tidigare är vägområde eller på 
mark som redan är mer eller mindre påverkad av vägen. Några övriga konsekvenser för friluftslivet är 
heller inte att förvänta.

Förslag till skyddsåtgärder
Inga åtgärder bedöms som nödvändiga.



6.3 Hushållning med naturresurser

6.3.1 Naturgrus
Inga naturgrusförekomster  nns registrerade i länsstyrelsens inventering

6.3.2 Jord- och skogsbruk

Förutsättningar
Enligt Miljöbalken 3 kapitel 4 § är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 

Vegetationen domineras av lågproduktiva barrblandskogar och tallskogar. Granskogar förekommer 
främst på mer  njordsrika marker. Jordbruksmark och hagar  nns i anslutning till Vaikijaur. 

Åtgärderna innebär ett bortfall av en mindre mängd skogsmark och jordbruksmark. Totalt ca 2 m 
på vardera sida av vägen längs hela vägsträckan tas i anspråk utanför be  ntligt vägområde. I anslut-
ning till jordbruksmark tas ca 0-0,5 m i anspråk, samt jordbruksmark i direkt anslutning till bakre 
dikesslänt (mark som vid plöjning självbreddats in i vägområdet) i samband med dikesjustering/
återställande. 

Miljökonsekvenser
Omfattningen av det intrång som görs i angränsande skogs- och jordbruksmark är litet. Markerna an-
gränsar till be  ntlig väg. Inga konsekvenser för bedrivande av skogs- och jordbruk bedöms uppstå.

Förslag till skyddsåtgärder
Arbeten utförs inom arbetsplanens föreslagna gränser och försiktighet iakttas för att inte störa jord- 
och skogsmark som angränsar till vägområdet. Där anslutningar till närliggande skogs- och åker-
mark förekommer, anpassas dessa enligt Tra  kverkets föreskrifter. Inga övriga åtgärder bedöms som 
nödvändiga. 

6.3.3 Vattenresurser 

Förutsättningar
Vid samråden i förstudieskedet har en brunn lokaliserats på fastigheten Vajkijaur 7:2. Ytterligare 13 
brunnar  nns registrerade enligt SGU:s brunnsarkiv. Läget för eventuella övriga enskilda brunnar som 
 nns i Vaikijaur är inte fastställt. Någon provtagning med avseende på vattenkvalitén är inte utförd. 

Grundvattenytan bedöms ligga nära markytan i Vaikijaur och rör sig i riktningen från vägen i norr till 
sjön Vajkijaure i söder. 

Miljökonsekvenser
Åtgärderna vid fastigheterna i Vaikijaur bedöms vara av så ringa omfattning att någon påverkan på 
grundvattennivåer eller grundvattenkvalitén inte kan förväntas. Inga negativa konsekvenser för vat-
tenresurserna är att vänta.

Efter dikesåtgärderna och byten av trummor i Vaikijaur skall avrinningen från dikena fungera tillfred-
ställande. Åtgärderna förhindrar att vattnet blir stående i dikena och in  ltrerar grundvattnet istället 
för att rinna vidare, vilket på längre sikt medför positiva konsekvenser för vattenresurserna i området.

Förslag till skyddsåtgärder
För att skydda vattentillgångarna under byggtiden får tankning av fordon inte ske i närheten av en-
skilda brunnar. Enskilda brunnar lokaliseras i byggskedet.



6.3.4 Rennäring 
Enligt miljöbalkens 3 kap. 5 § ska mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande. Inom arbetspla-
neområdet  nns  era riksintresseområden för rennäringen, bland annat  yttleder som korsar vägen.

Sirges sameby har tillsammans med Tra  kverket utfört en fältsyn längs väg 805, samt kompletterat 
samrådunderlaget i Förstudieskedet med utförligare information om samebyns markanvändning. Vid 
fältsynen framkom det att det  nns behov av en ny parkerings  cka på vägens norra sida. Sirges södra 
 yttled går bl.a sträckningen Vaikijaur – Nautijaur samt den äldre södra  yttleden som går Vaikijaur 

– Gräsviken – Randijaur - Nautijaur.  Flyttlederna går längs väg 805 och korsar även denna väg. Flyttle-
derna är viktiga och används årligen. Sirges har även en renskötselanläggning i anslutning till väg 805 i 
Gräsviken som berörs.

Miljökonsekvenser
Breddning av vägområdet påverkar samebyarna i och med att mark, som utgör betesmarker, tas i 
anspråk. Markanspråket är dock litet och bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för ren-
näringens bedrivande eller skador på utpekade riksintresseområden. På längre sikt bedöms åtgärderna 
gynna samebyarna i och med att framkomligheten längs väg 805, som är en viktig väg för rennäringen, 
säkras. En ny parkerings  cka anläggs vid Gränsvikskojan vilket ger positiva konsekvenser för rennä-
ringens bedrivande. 

Förslag till skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder bedöms som nödvändiga. Hänsyn tas under byggtiden, se avsnitt 6.5.

6.3.5 Material och massor
Vägen är i dåligt skick, och föreslagna vägåtgärder kommer att innebära att stora delar av vägkroppen 
byts ut. Enligt preliminära beräkningar kommer ombyggnaden att medföra ett massunderskott. Totalt 
hanteras ca 160 000 m3 schaktmassor. Av dessa kan ca 50 000 m3 återanvändas inom vägprojektet och 
ca 110 000 m3 förs till en extern jorddeponi, då de består av icke lämpligt fyllnadsmaterial. 

Miljökonsekvenser
Även om det  nns en ambition att eftersträva massbalans i projektet, för att minimera att resurser 
utanför arbetsplanen tas i anspråk, innebär åtgärderna att stora mängder vägmaterial kommer att 
tillföras och att naturresurser tas i anspråk. Konsekvenserna bedöms som små då material tas från 
godkända täkter.

Skyddsåtgärder
Samtliga användbara schaktmassor, huvudsakligen be  ntlig överbyggnad, skall återanvändas i vägens 
uppbyggnad och som fyllnadsmaterial. Övriga jordmassor transporteras till en extern jorddeponi.

Riven asfalt ska transporteras till återvinning. Där mindre omfattande vägåtgärder genomförs fräses 
asfalten in direkt på plats med bärlagret, alternativt fräses upp och återanvändes. 



6.4 Hälsa och säkerhet

6.4.1 Buller och vibrationer

Förutsättningar
Vid samråden har det inte framkommit att det är några problem med bullerstörningar eller vibrationer 
längs väg 805. Någon bullerberäkning är heller inte gjord. 

Miljökonsekvenser
Avståndet mellan bostadshusen och vägen är oförändrat då vägen även fortsättningsvis kommer att gå i 
be  ntligt läge. Tra  kverket avser inte att höja den tillåtna hastigheten efter att vägåtgärderna genom-
förts. De aktuella åtgärderna bedöms därför inte medföra någon ändring av de rådande förhållandena 
avseende vägtra  kbuller och vibrationer vid de berörda bostadsfastigheterna. Inga framtida föränd-
ring i tra  kmängd, bullernivåer, vibrationer och luftföroreningar förväntas på längre sikt. Denna 
bedömning utgår från prognosåret 2020 som visar en mycket liten ökning av tra  ken är att förvänta i 
inlandet. 

Inga negativa miljökonsekvenser avseende buller och vibrationer är att förvänta av de planerade 
åtgärderna. 

Skyddsåtgärder
Inga särskilda åtgärder behövs i detta avseende. 

6.4.2 Tra  ksäkerhet

Förutsättningar
Väg 805 är allmänt spårig, har tjälsprickor, ojämna sättningar och dålig bärighet. Längs sträckan  nns 
trummor som är skadade och inte fungerar. Dikena är generellt för grunda vilket gör att avvattningen 
fungerar dåligt. Räcken är av äldre typ och uppfyller inte dagens krav på säkerhet. Sammantaget inne-
bär vägens skador bristande säkerhet och framkomlighet för de som färdas längs vägen. 

Miljökonsekvenser
Vägåtgärderna medför att framkomligheten säkras på väg 805 och bedöms göra vägsträckan säkrare 
för tra  kanter. Röjning av vägområdet förbättrar tra  ksäkerheten i och med att växtlighet som kan 
hindra sikten försvinner. Åtgärderna innebär positiva konsekvenser för tra  ksäkerheten.

Skyddsåtgärder
Inga särskilda åtgärder behövs i detta avseende. 

6.4.3 Barriäre  ekter

Förutsättningar
Med barriäre  ekter avses biltra  kens inverkan på trygghet, trivsel och framkomlighet för oskyd-
dade tra  kanter och de e  ekter på för  yttningsvanor och kontaktmönster som uppkommer av denna 
inverkan.

Miljökonsekvenser
De aktuella förslaget innebär att väg 805 ligger kvar i sitt nuvarande läge. Vägåtgärderna innebär ingen 
förändring av barriäre  ekten i området, varken på lång eller kort sikt. Inga negativa konsekvenser 
uppstår.

Förslag till åtgärder

Inga åtgärder bedöms nödvändiga.



6.5 Byggtiden

Förutsättningar
De konsekvensbeskrivningar som görs i miljökonsekvensbeskrivningen utgår från en situation när 
projektet är färdigställt. Även om konsekvenserna i något avseende bedömts som små kan byggtiden 
innebära påfrestningar och störningar för miljön. 

Miljökonsekvenser
Under byggtiden kommer vägarbetena att orsaka störningar såsom damning, buller och byggtra  k 
med maskiner på vägen och transporter av vägmaterial och massor. Transporter av överskottsmassor 
och ersättningsmassor påverkar luftkvaliteten i form av luftföroreningar från fordon och arbetsma-
skiner. Att transportera nya massor till projektet påverkar även våra naturresurser negativt. Behov 
av områden för uppläggning av massor kommer att uppstå. Vägen kommer att vara öppen för tra  k 
under hela byggskedet men begränsad framkomlighet kan råda periodvis. Några särskilda arbetsvägar 
bedöms inte krävas. 

Åtgärderna kan utgöra en störning för rennäringen framför allt under tider för ren  yttning. Tunga 
transporter kan medföra att renarna skräms eller öka risken för att renarna skadas. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna under byggtiden som små då skyddsåtgärder enligt nedan 
genomförs.

Förslag till skyddsåtgärder
Bullrande arbeten nära bostäder koncentreras så långt det är möjligt till dagtid. Om de måste utfö-
ras under annan tid på dygnet underrättas boende i god tid. De riktvärden för ljudnivåer från bygg-
arbetsplatser som föreslås av Naturvårdsverket och Socialstyrelsen får inte överskridas annat än 
undantagsvis.

Under byggskedet kommer kemikalier, petroleumprodukter, hydrauloljor mm att hanteras. Tankning 
och förvaring av dessa produkter får endast utföras på för ändamålet iordningställda ytor, ej vid vat-
tendrag eller vid fastigheter med bostäder. Jokkmokks kommuns regler för renhållning och återvin-
ning ska följas. Hantering av avfall ska ske på sådant sätt att inte nedskräpning och förorening uppstår. 
Eventuell skada på mark utanför arbetsområdet återställs. 

Lokalisering av tillfälliga uppläggningsytor för överskottsmassor och vägbyggnadsmaterial ska göras 
med hänsyn till rådande mark- och vattenförhållande samt utpekade fornlämningar. Lokalisering sker 
i byggskedet då även en anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken upprättas. Ytor utanför arbetsområ-
det, som använts för tillfälliga upplag och som skadats, efterbehandlas efter arbetenas färdigställande 
till utseende så nära ursprunglig karaktär som möjligt. Vid artrika vägkanter tas markskiktet av innan 
arbetena påbörjas och lagras för att kunna återanvändas vid efterbehandlingen, se avsnitt 6.2.5 Massor 
ska transporteras så korta sträckor som möjligt till upplag, deponier m.m.

Om massor som innehåller föroreningar upptäcks under byggskedet skall förhållandet anmälas till till-
synsmyndigheten. Innan åtgärder i förorenad mark inleds kommer en anmälan enligt §28 Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att upprättas. Förorenade massor transporteras 
av en transportör som innehar tillstånd för att transportera avfall och transporteras till en godkänd 
mottagare för omhändertagande.

Tunga transporter undviks företrädelesvis under tiden för ren  yttning. Tra  kverket avser att samråda 
med samebyarna om transporter ändå måste utföras under denna tid och i så fall styra arbetet så att 
samebyarnas verksamhet påverkas så lite som möjligt. Med de skyddsåtgärder som föreslås minimeras 
konsekvenserna av den störning som orsakas under byggtiden. 



6.6 Samlad bedömning
Syftet med detta kapitel är att ge en samlad bild av vägprojektets konsekvenser för Miljön, Hälsa och 
säkerhet samt Hushållning med naturresurser. 

6.6.1 MKB-processens påverkan på projektets utformning
Arbetet med projektering, samråd, arbetsplan och MKB har skett på ett sådant sätt att kunskaper har 
kunnat utbytas inom och mellan de olika processerna. Under arbetet med arbetsplanen har vägåtgär-
derna anpassats för att minimera intrång i sumpskogar,  våtmarker, jordbruksmark och skogsmark. 

Utpekat vandringshinder i Käpnatjbäcken har åtgärdats vilket är gynnsamt för  skar och vattenle-
vande djur. 

Även hantering av schaktad jord inom artrika vägkanter har anpassats för att minimera risk för skada. 

Genom samråd och kontakter med Sirges sameby har behovet av en parkerings  cka längs vägen för 
rennäringen tillgodosetts. 

I övrigt har inkomna yttranden och synpunkter samt i övrigt insamlad kunskap om miljöintressena i 
området utgjort underlag för utformningen under hela planerings- och projekteringsprocessen.

6.6.2 Miljö
Sammantaget bedöms konsekvenserna för Miljö som små då åtgärderna i huvudsak genomförs inom 
be  ntligt vägområde. 

Upplevelsen av landskapet och vägens anpassning till omgivningen bedöms endast i mycket liten om-
fattning  förändras. Inga fornlämningar eller kulturmiljöer påverkas negativt.

Åtgärdande av vandringshinder i Käpnatjbäcken ökar möjligheterna för  sk och andra vattenlevande 
djurs vandring. Endast ett mycket litet intrång görs i sumpskogar och våtmarker med utpekade värden. 
Vägåtgärderna innebär ingrepp i de artrika vägkanterna varför dessa värden kan riskera att förloras.

Förbättrad framkomlighet är gynnsamt för det rörliga friluftslivet. 

Vägåtgärderna bedöms vara av så pass begränsad omfattning att miljökvalitetsnormerna för vattenfö-
rekomster inte överskrids. Miljökvalitetsnormer för  sk- och musselvatten berörs inte.

6.6.3 Hushållning med naturresurser
Sammantaget bedöms konsekvenserna för Hushållning med naturresurser som ringa till små då åtgär-
derna i huvudsak genomförs inom be  ntligt vägområde. 

Omfattningen av det intrång som görs i angränsande skogs- och jordbruksmark är litet och bedöms 
inte försvåra brukandet av marken. 

Vägåtgärderna innebär att stora mängder vägmaterial kommer att tillföras och att naturresurser tas i 
anspråk. 

Markanspråket för vägåtgärderna är litet och bedöms inte medföra försvåra eller förhindra rennäring-
ens bedrivande eller utpekade riksintressen. Vägåtgärderna ger förbättrad framkomlighet vilket är 
gynnsamt för rennäringens bedrivande. 

6.6.4 Hälsa och säkerhet
Sammantaget bedöms konsekvenserna för Hälsa och säkerhet som ringa till små då åtgärderna i hu-
vudsak genomförs inom be  ntligt vägområde och inte innebär ökad tra  k eller höjd hastighet. Ingen 
förändring av buller, vibrationer eller luftförhållanden efter vägen förväntas.

Förbättringarna av vägen innebär ökad framkomlighet och tra  ksäkerhet.

Projektet bedöms inte beröra någon av miljökvalitetsnormerna för föroreningar i utomhusluft eller 
omgivningsbuller.

6.6.5 Byggtiden
Sammantaget bedöms konsekvenserna under byggtiden som små då skyddsåtgärder för att minimera 
påverkan under byggtiden genomförs. Under byggtiden kommer vägarbetena att orsaka störningar 
såsom t.ex. damning, buller och byggtra  k. Åtgärderna kan utgöra en störning för rennäringen. Vägen 
kommer att vara öppen för tra  k under hela byggskedet men begränsad framkomlighet kan råda 
periodvis.



Sammanfattning av skyddsåtgärder
• Arbeten utförs inom arbetsplanens föreslagna gränser och försiktighetsåtgärder vidtas för att 

inte störa närliggande jord- och skogsmark.

• Om en fornlämning påträ  as under grävning eller annat arbete ska detta omedelbart avbrytas 
och länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas enligt 2 kap 10§ KML.

• Uppläggningsytor placeras med ett skyddsavstånd av 150 meter från kända fornlämningar 
samt ej vid vatten. 

• Vid åtgärder längs utpekade artrika vägkanter avlägsnas vegetationsskiktet försiktigt, läggs åt 
sidan och läggs sedan tillbaka efter att åtgärderna är färdigställda.

• Träd i anslutning till bostadshus bevaras i största möjliga mån och i samråd med fastighetsä-
gare. 

• Lokalisering av tillfälliga uppläggningsytor för överskottsmassor och vägbyggnadsmaterial 
ska göras med hänsyn till rådande mark- och vattenförhållande, samt utifrån kända fornläm-
ningar. I byggskedet upprättas en anmälan eller tillståndsansökan enligt miljöbalken för denna 
verksamhet.

• Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier skall inte ske i närheten 
av vattendrag.

• Jokkmokks kommuns regler för renhållning och återvinning ska följas. Hantering av avfall ska 
ske på sådant sätt att inte nedskräpning och förorening uppstår. 



7. Kontroll av verksamheten
Tra  kverket  skall, senast en månad före de tillståndspliktiga arbetena påbörjas, ha  tagit fram ett kon-
troll- och uppföljningsprogram i samråd med tillsyningsmyndigheten. I denna  beskrivs bland annat 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått för att begränsa miljöpåverkan på omgivningen, liksom 
hur verksamheten skall kontrolleras under och efter byggtiden, samt hur resultat skall följas upp. 
Arbeten med kontroll och uppföljning sker kontinuerligt av Tra  kverket under entreprenadtiden och 
redovisas i byggmötesprotokoll och kvalitetsprotokoll. 

8. Tillstånd enligt miljöbalken
Följande tillstånd eller anmälningar enligt miljöbalken kommer att göras:

• Tillstånd och anmälan för tillfälliga upplag söks under byggtiden i erforderlig omfattning.

• Anmälan om vattenverksamhet för byte av trummor i vattendrag, 11 kap 9a § miljöbalken.

9. Miljöuppföljning
Miljöuppföljning avseende skadeförebyggande åtgärder behövs för artrika vägkanter:

• Schakt och avbaning längs sträckor med artrika vägkanter kontrolleras under byggtiden ge-
nom stickprov. Stickprov utförs av en av Tra  kverket godkänd person som innehar biologisk 
kompetens.

• Vid slutbesiktning skall avbaningsmassor vara återförda till de tidigare avsnitten med artrika 
vägkanter.

• Två vegetationsperioder efter avslutat byggskede kommer vägkanterna att inventeras för erfa-
renhetsåterföring av metodik. 

10. Samråd 
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen i arbetsplan är en process som enligt väglagen och 
miljöbalken skall ske i samråd med statliga myndigheter, den berörda kommunen, enskilda markä-
gare, sakägare, och övrig allmänhet som kan antas bli berörda. Tra  kverket har genomfört sam-
råd, med den i projektet tidigare upprättade förstudien som underlag, och genom samrådsmöten/
sakägaremöten. En fältsyn har genomförts med Sirges sameby. Inkomna synpunkter och infor-
mation från myndigheter och sakägare har tagits till vara och inarbetats i projekteringen och i 
miljökonsekvensekvensbeskrivningen.  
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Sammanfattning 

Beskrivning av projektet och åtgärder 

Väg 395 kommer att förstärkas och breddas för att klara den ökade trafiken som uppstår 

när malm ska transporteras från den nya gruvan i Kaunisvaara till omlastningscentralen 

i Svappavaara. Trafiken kommer att öka från ca 480 fordon per dygn vid Lovikka till ca 

1500, med stor andel tung trafik. 

Arbetsplanen omfattar en delsträcka mellan Anttis och Junosuando , ca 7 km och 

passerar genom Lovikka och Huhtanen. Vägen breddas från 6,20 – 6,80 m till 7,5 m 

bred belagd väg. Genom Lovikka anläggs en gång och cykelbana på östra sidan av vägen.  

Befintlig väg följs. Mer parkeringsyta kommer att byggas bredvid vägen. 

Parkeringsplatserna ska kunna användas av transportfordonen och blir ca 100 meter 

långa och som mest 5 m breda. Vissa av de befintliga parkeringsplatserna kommer att 

förlängas och några nya kommer att byggas.   

Sidoområdena ses över, block och sten inom vägområdet tas bort. Räcken ses över och 

byts eller förlängs. Uttjänta väg- och sidotrummor byts ut. Vägdiken och utloppsdiken 

rensas upp för att få en fungerande avvattning. 

Miljökonskevenser 

Nollalternativet innebär att den framtida trafiken går på befintlig väg. I nollalternativet 

kommer störningar och barriäreffekter längs vägen att öka betydligt i och med den 

ökade trafiken. De boende längs vägen får stora konsekvenser. Måttliga konsekvenser 

kan uppkomma för rennäringen samt för vissa aspekter av naturmiljö (störningar för 

fågelliv mitt i Lovikka samt barriäreffekt för utter och andra vilda djur).  

Arbetsplanen innefattar en utterpassage på bron över Pussujoki. Därmed minskar 

konsekvenserna för arten. För vattendragen har en förutsättningsanalys för hela Natura 

2000-området Torne och Kalix älvar genomförts. Där bedöms att om skyddsåtgärder 

genomförs, i detta fall i Pussujoki, kommer inte betydande påverkan att uppkomma. 

Därför har projektet inte bedömts kräva Natura 2000-tillstånd. 

Bullerskärmar föreslås i den omfattning som anses möjlig med hänsyn till de berörda 

tomternas planering. I vissa fall föreslås flyttade infarter. Skärmarna dämpar ljudnivån 

inne och ute men riktvärdena nås bara vid en del av husen. Skärmarna kompletteras 

därför där så krävs med fasadåtgärder så att inomhusnivån inte ska överskridas.  

Riktvärdena utomhus kommer att överskridas med några dBA vid en del hus längs 

vägen, men i mindre omfattning än i nollalternativet. Eftersom riktvärden inomhus inte 

överskrids efter vidtagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna avseende buller bli 

måttliga.  

Projektet kan få lokalt stora konsekvenser för landskapsbild på grund av den förändrade 

karaktären som gång- och cykelbanan samt bullerskärmarna medför i främst Lovikka. 

För kulturmiljön genom Lovikka får projektet måttliga konsekvenser på grund av 

bullerskärmarna. 

För övriga miljöaspekter blir konsekvenserna små, både i noll- och 

arbetsplanealternativet. Ingen påtaglig skada bedöms uppkomma för något riksintresse. 

Dispens från artskyddsförordningen kommer att sökas då projektet kommer att störa 

den fågellokal som finns mitt i Lovikka. 
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Inledning 

Bakgrund 

I området kring Pajala har gruvbolaget Northland Resources AB två 

järnmalmsfyndigheter på den svenska sidan. Dessa ligger vid Kaunisvaara ca 25 km norr 

om Pajala tätort. Gruvorna är under uppstart och planeras att ha full produktion 2015.  

Malmtransporter i Norrbotten (MINe) 

Projektet Malmtransporter i Norrbotten, MINe, drivs av Trafikverket och syftet är att 

möjliggöra hållbara gruvtransporter från Kaunisvaara till Narviks hamn. Under 2011 har 

en åtgärdsvalsanalys genomförts. Det är tydligt att de allmänna vägarna i området 

åtminstone till en början måste användas för transporterna. På längre sikt kan andra 

lösningar bli aktuella, t.ex. järnväg. 

Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara (MaKS) 

I projektet Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara (MaKS) planeras upprustning 

av det befintliga vägnätet. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till en 

arbetsplan som är en del av MaKS-projektet. Projektet omfattar väg 99 mellan 

Kaunisvaara och Autio, väg 395 från Autio till Vittangi, E45 från Vittangi till 

Svappavaara och vidare E10 fram till omlastningsstationen till järnväg i Pitkäjärvi väster 

om Svappavaara. 

Sträckan delas upp i ett 15-tal etapper, där arbetsplaner och bygghandlingar kommer att 

tas fram succesivt under 2012–2014. Delen på E45 har rustats upp under 2012. 

I tätorterna Junosuando, Masugnsbyn och Vittangi planeras eventuellt förbifarter i nya 

sträckningar för att minska malmtransporternas störningar för boende och 

samhällsfunktioner. 

En helt ny väg planeras från Kaunisvaara rakt västerut till Junosuando. Denna s.k. 

genväg förkortar transportsträckan betydligt och medför att väg 99 och väg 395 öster om 

Junosuando bara kommer att nyttjas för malmtransporterna under några år. Genvägen 

befinner sig för närvarande i början av planeringsprocessen. 

Brister och problem 

Transporter av malm från gruvan i Kaunisvaara till Narvik planeras påbörjas under 

första kvartalet 2013. Transporterna kommer att innebära en mångdubbling av trafiken, 

som kommer att pågå dygnet runt. De befintliga vägarna har inte tillräcklig bärighet och 

standard för att klara av de tunga transporterna. Människor och miljö kring vägen 

kommer att påverkas av störningar. 

Redan idag har väg 395 bärighetsskador. Vägens ytstandard och bärighet kommer att 

försämras kraftigt om inte åtgärder vidtas.  

På väg 395 blandas oskyddade trafikanter med övrig trafik. Detta medför brister i 

trygghet och tillgänglighet för dem som rör sig längs vägen. 
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Arbetsplanen 

Arbetsplanen omfattar väg 395 mellan Lovikka och Palokorva. Sträckan är ca 7  

kilometer lång och går genom byarna Lovikka och Huhtanen. Byggstart beräknas till 

någon gång under 2013. Åtgärderna i arbetsplanen syftar till att väg 395 ska bli en 

fungerande del i vägtransportsystemet mellan Kaunisvaara och Svappavaara så att 

näringslivet och allmänheten ges en god tillgänglighet med hänsyn tagen till de värden 

som finns längs vägen. 

Framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i upprättandet av 

arbetsplanen. Enligt väglagen är det ett obligatoriskt krav på MKB i arbetsplan.  
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Väg- och trafikförhållanden  

Väg 395 är längs berörd sträcka 6,20 – 6,80 meter bred. Vägen är belagd och har den 

högsta bärighetsklassen BK1. 

Aktuell hastighet från Palokorva är 90 km/tim till Lovikka där hastigheten trappas ner 

till 80 km/tim och är 60 km/tim genom byn. Därefter återgår hastigheten till 90 km/tim 

Mellan Junosuando och korsningen med väg 394 har väg 395 trafikmängden 480 fordon 

per dygn (årsmedeldygnstrafik, ÅDT), var av 70 fordon är tung trafik (mätår 2009). Nu 

pågår uppbyggnaden av gruvverksamheten och det ger trafik i form av transporter av 

byggnadsmaterial, servicefordon samt personal som arbetar med uppbyggnaden av 

anläggningen. Det är trafik som har tillkommit sedan trafikmätningarna gjordes längs 

väg 395. 

Väg 395 är en transportled för farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för 

ämnen och produkter, som är så beskaffade att de kan skada människor, miljö, egendom 

och annat gods, om det inte hanteras rätt under transport. 

Sträckan mellan Autio och Tornefors trafikeras av Länstrafiken med busslinjerna 46, 51 

och 53. 

Oskyddade trafikanter passerar och rör sig längs denna del av väg 395, främst i byn 

Lovikka. Det finns ingen gång- och cykelväg.  

Siktförhållandena är goda, både plan- och profilstandard är bra.  

Tidigare utredningar, samråd och sakägarmöte 

Trafikverket har tagit fram en förstudie  som berör hela sträckan mellan Autio och 

Tornefors. Förstudien har kommit fram till att de bästa alternativet för att lösa 

gruvtransporterna är att bygga en genväg mellan Kaunisvaara och Junosuando och 

upprusta befintliga vägar med syftet att malmtranporterna ska trafikera vägarna under 

ca fyra år.  

Trafikverket har efter förstudien tagit ställning för att driva projektet vidare i en 

arbetsplan enligt förstudiens alternativ 2, upprustning av befintlig väg för 

malmtransporter under viss tid, vilket förutsätter att en ny väg byggs mellan 

Kaunisvaara och Junosuando. Planeringsprocessen för denna nya väg har påbörjats. 

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken och 14a § väglagen har skett i förstudieskedet. 

Samråd har hållits med en utökad krets pga betydande miljöpåverkan.  De yttranden  

som berör denna arbetsplans  sträcka handlade om oro över ökat buller och sämre 

trygghet genom byarna. Det framkom att genom Lovikka finns ett viltstråk för ren och 

älg.  Samtliga samebyar framförde  oro över att renpåkörningar ska öka. Yttrandena har 

beaktats i det fortsatta arbetet med arbetsplanen och MKB. Förstudiens 

samrådsredogörelse biläggs denna MKB. 

Ett sakägarmöte för arbetsplanen hölls i Gläntan i Lovikka den 4 oktober 2012. På mötet 

framfördes att de boende önskar trygga lösningar för gång och cykel genom byn vilket 

ledde till att Trafikverket beslutade om en lösning för gående och cyklister. Se vidare 

under avsnittet om beskrivning av projektet. Dessutom framfördes att det i Pussijoki 

inte förekommer lax men väl bäver och utter.  

Länsstyrelsens beslutade den 29  juni 2012 att vägprojektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 5 § miljöbalken. Beslutet grundas på att 
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områden med mycket höga naturvärden berörs och på effekterna av den förväntade 

trafikökningen. Länsstyrelsens samrådsyttrande och beslut finns i bilaga 2. 

Inför framtagande av MKB betonade  länsstyrelsen påverkan på boendemiljön samt att 

utöver det som redovisats  i förstudiens samrådshandling bör MKB redogöra för 

projektets påverkan på våtmarker, vattendrag samt friluftsliv ur såväl lokalt/regionalt 

perspektiv som nationellt dvs riksintresset för naturvård och friluftsliv. 

Gällande planer 

Pajala kommun har en översiktsplan, antagen 14 juni 2010. De planerade åtgärderna 

bedöms inte stå i konflikt med aktuell plan.  Inga detaljplaner berörs. 

Riksintressen och Natura 2000 

Torneälven är av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 §. Älven med 

käll- och biflöden är riksintresse och nationalälv enligt 4 kap 6 § samt Natura 2000-

område. Natura 2000-områden har skydd enligt 7 kap 27 § samt är riksintressen enligt 4 

kap. 8 §. Pussujoki är ett mindre vattendrag som vägen korsar i södra delen av 

arbetsplanens område. Pussujoki utgör ett biflöde till Torneälven och ingår i Natura 

2000-området. 

Området kring Lovikka och söderut utgör riksintresse för rennäringen.  

Väg 395 är av riksintresse för kommunikationer, som en väg av särskild betydelse för 

regional eller interregional trafik. 
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Beskrivning av projektet 
Väg 395 mellan Lovikka och Palokorva har bärighetsproblem. För att nå målet om ett 

fungerande vägtransportsystem mellan Kaunisvaara och Svappavaara kommer följande 

åtgärder att utföras: 

Trafikverket har gett dispens för att genomföra malmtransporter med totalvikt 90 ton. 

Malmtransporterna trafikerar väg 395 på sträckan inom aktuell arbetsplan till dess att 

genväg Kaunisvaara–Junosuando tas i bruk, vilket beräknas ske 2017. Vägen kommer 

att förstärkas för att få avsedd bärighet. Höjden på vägen kan bli 0–30 cm högre än 

befintlig.  

Vägen kommer att breddas och vägbredden varierar mellan 7,5–8,75 m belagd väg, se 

figur nedan. 

Vägen föreslås bli 7,5 m bred på hela sträckan med undantag för delen genom Lovikka. 

Körbanan blir 7 m bred, med 0,25 m breda vägrenar på vardera sidan vägen. 

I Lovikka finns mer koncentrerad bebyggelse. I utkanterna av Lovikka, där den tillåtna 

hastigheten är 80 km/tim, breddas vägen till 8 m för att ge plats för 0,75 m breda 

vägrenar på vardera sidan vägen. Körbanan blir 6,5 m bredd.  

På den sträcka där hastigheten sänks till 60 km/tim anläggs en gång- och cykelbana på 

vägens östra sida. Den är avskild med kantsten och 1,5 m bred. I den södra delen av 

Lovikka blir den totala vägbredden 8,25 m, varav körbanan är 6 m bred. Efter den södra 

korsningen med Byavägen kan vägen breddas något eftersom bebyggelsen inte ligger 

lika nära vägen. Den totala vägbredden blir 8,75 m i den norra delen av Lovikka, varav 

körbanan är 6,5 m bred. Gång- och cykelbanan slutar vid den södra infarten till Erikas 

väg. Vid gång- och cykelbanans början och slut utförs en avsmalnande åtgärd på vägen 

för att markera att hastigheten på vägen sänks till 60 km/tim. 

Merparten av breddningen görs på den västra sidan av vägen. Genom Lovikka är 

breddningen anpassad för att minimera intrång på tomtmark, vilket gör att breddning 

sker både på den östra och västra sidan av vägen.  

Vid bebyggelsen finns behov av bullerdämpande åtgärder. Bullerplank föreslås och för 

att grundlägga dessa krävs utrymme som ingår i vägområdet. 

Mer parkeringsyta kommer att byggas bredvid vägen. Parkeringsplatserna ska kunna 

användas av transportfordonen och blir ca 100 meter långa och som mest 5 m breda. 

Vissa av de befintliga parkeringsplatserna kommer att förlängas och några nya kommer 

att byggas, totalt kommer det att finnas omkring 7 parkeringsplatser längs sträckan.   

Dubbelsidiga busshållplatser anläggs på tre ställen i Lovikka. Vid dessa anläggs passager 

över vägen.  

Sidoområdena ses över, block och sten inom vägområdet tas bort. 

Räcken ses över och byts eller förlängs vid t.ex. branta slänter, mot vattnet eller på andra 

ställen där behov finns.  

Väg- och sidotrummor förlängs och uttjänta byts ut. Trummorna över Pussujoki 

kommer att förlängas på uppströmssidan.  

Vägdiken och utloppsdiken rensas upp för att få en fungerande avvattning. Diken ska 

vara minst 1,3 m djupa där det är möjligt. I och med att vägen breddas kommer 

vägdikena att flyttas ut. På sträckor där det är kantsten p.g.a. den gång- och cykelbana 

som anläggs i Lovikka, sker avvattningen av vägbanan genom brunnar. Dagvattnet kan 

behöva gå i ledning korta sträckor och släpps sedan ut i vägdiket. 
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Till väg 395 ansluts enskilda vägar, Byavägen, Erikas väg samt Kirakkaniemivägen i 

Lovikka. Dessutom ansluts skogsbilvägar till väg 395. Anslutningarna anpassas till den 

nya höjden på väg 395 och förses vid behov med vilplan. Siktröjning sker för att ge god 

sikt i korsningarna. 
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Alternativa utformningar och motiv till valt utförande 

En enkelsidig breddning har valts på större delen av sträckan eftersom det ger en 

stabilare vägkonstruktion. Hänsyn har tagits till bebyggelse vid val av vilken sida vägen 

ska breddas på. På sträckan norr om Lovikka går vägen nära Torneälven. För att vägen 

ska få en stabil konstruktion och för att undvika att utföra breddning nära älven har 

vägen breddats på den västra sidan, trots att det på denna sida finns bebyggelse.  

Eftersom det också lutar mer ner mot älven på den östra sidan kräver en breddning åt 

väster mindre material vilket är att föredra ur ett resurs perspektiv.  

Parkeringsfickorna görs större än vad som är standard. Olika storlekar på 

parkeringsfickor har studerats med tanke på de stora fordonen. Placeringen har valts 

med tanke på befintliga parkeringsfickor (nyttja befintliga så långt möjligt), väggeometri 

(inte i uppförsbacke eller där sikten är dålig) och markslag (hellre på fastmark än på 

myr). 

Avgränsning 
Geografiskt avgränsar sig denna MKB till det område som berörs av ombyggnaden samt 

ett bedömt influensområde för trafikbuller, grumling i vattendrag m.m. från 

vägprojektet. 

De intresseområden som studeras är riksintressen och Natura 2000, landskapsbild, 

kulturmiljö, naturmiljö, boendemiljö, rekreation och friluftsliv, rennäring och 

hushållning med naturresurser, masshantering samt störning och påverkan under 

byggtiden. Av dessa redovisas nedan de förutsättningar, effekter och konsekvenser som 

anses vara relevanta för projektet. 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär en bedömd framtida situation om inte projektet där MKB:n 

ingår (denna arbetsplan) genomförs. I många vägprojekt finns liten skillnad mellan 

nollalternativet och nuläget eftersom samhället och trafikeringen kring vägen inte 

förändras så mycket. I detta projekt sker stora samhällsförändringar i och med 

etableringen av gruvorna vilket även medför en mångdubbling av trafiken längs väg 395. 

I nollalternativet beskrivs alltså väg 395  i dess nuvarande skick men med den 

trafikmängd som bedöms gå på vägen när malmbrytningen är i full drift, från år 2015. 

I det fall en ny väg mellan Kaunisvaara och Junosuando tas i bruk kommer 

malmtransporterna att flyttas dit. Det innebär att en stor del av den tunga trafiken på 

väg 395 längs aktuell sträcka kommer att försvinna. Konsekvenserna av ökad trafik 

kommer då att minska betydligt längs väg 395. Påverkan av trafiken kommer då i stället 

att uppkomma längs den nya vägen. Konsekvenser av detta kommer att beskrivas i den 

MKB som tas fram i vägplanen för den nya vägen. 

”Genvägen” är ännu inte prövad och fastställd av Trafikverket. Även om planering och 

byggande av denna sker på snabbast möjliga sätt kommer transporterna att gå på väg 99 

i flera år framöver. Miljöskyddsåtgärder har därför inarbetats i denna arbetsplan i 

samma omfattning som om genvägen inte skulle komma till stånd. 

I förstudien anges att trafikmängden längs sträckan blir 1500 fordon per dygn varav 810 

(54%) är lastbilar. Detta gäller för lastbilar med tillåten totalvikt 60 ton. När 90-tons 

fordon kommer att användas för transporterna, sjunker antalet lastbilar till 510. 
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 Nuläge (2009) 
Nollalternativ och 
arbetsplanen  
(60 tons fordon) 

Nollalternativ och 
arbetsplanen  
(90 tons fordon) 

Total trafik 480 1500 1200 

Varav tunga fordon  70 810 510 

Trafikmängder väg 395 mellan Junosuando och korsningen med väg 394 

I kapitlet om miljökonsekvenser är det därför viktigt att vara uppmärksam på att 

konsekvenser som endast härrör från trafikökningen beskrivs under rubriken 

nollalternativet.  Arbetsplanen beskriver den förstärkning och breddning av vägen som 

krävs för att anpassa vägen till den ökade trafiken. Arbetsplanen omfattar också 

skyddsåtgärder för att mildra konsekvenserna av den ökade trafiken. 

Arbetsplanens miljökonsekvenser jämförs med nollalternativet. 

Miljökonsekvenser 
Vid bedömningen av miljökonsekvenser har utformningen enligt avsnittet ”Beskrivning 

av projektet” förutsatts. Förutsättningar och inarbetade skadeförebyggande och 

skadebegränsande åtgärder, där sådana finns, presenteras under respektive 

intresseområde. Miljökonsekvenserna är bedömda under förutsättning att dessa 

åtgärder genomförts.  

För vissa intresseområden redovisas dessutom ytterligare förslag till åtgärder i senare 

skeden. Dessa förslag är åtgärder som inte kan fastläggas i arbetsplanen och ska ses som 

en riktlinje för det fortsatta arbetet i bygghandlings- och byggskedena. Det är också 

möjligt att beslutet om fastställelse av arbetsplanen förknippas med villkor om att 

ytterligare skyddsåtgärder ska genomföras.  

Landskapsbild 

Förutsättningar 

Denna arbetsplan berör till stor del bebyggda områden och passerar genom byarna 

Lovikka och Huhtanen. Landskapet är flackt och domineras av tallskog med inslag av 

björk. Torneälven är ett dominerande landskapselement på sträckan och har stora 

värden för upplevelsen av landskapet. Älven framträder i södra delen av Lovikka, bland 

annat med en fin utblick för trafikanter österut över vattnet mot byns östra del. Norr om 

Lovikka går vägen tätt intill älven, med utblickar, i vissa fall genom en gles skogsridå.  

I Lovikka finns småhus- och fritidshusbebyggelse och småskalig delvis brukad 

odlingsmark längs vägen. De öppna markerna är värdefulla för landskapsbilden genom 

att ge variation i ett annars skogsdominerat landskap. Odlingslandskapet har också 

kulturvärden, se kulturmiljöavsnittet, där landskapsbilden är en aspekt. En stor andel av 

byn ligger dock öster om vägen. Det lokala kännetecknet lovikkavanten finns i en 

glasmonter vid hembygdsgården och syns från vägen. I Huhtanen ligger alla hus längs 

väg 395, en del ganska högt i landskapet.  

Landskapsbilden utanför byarna är mindre känslig för intrång av en ny eller ombyggd 

väg.  

Vägen är anpassad till landskapets former. Bankar och skärningar förekommer i liten 

omfattning. Vägslänterna har oftast vegetation ända fram till körbanan. 
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Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser – där föreslagen väg står i stor kontrast till omgivande landskap eller där 
omfattande väganläggning påverkar orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, landmärken 
och utblickar.  
Måttliga konsekvenser - där föreslagen väg kontrasterar omgivningen i liten grad och där 
föreslagen väg påverkar orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, landmärken och utblickar i 
begränsad omfattning. 
Små konsekvenser uppstår där vägen harmonierar med omgivande landskap och underordnar sig 
landskapets skala och struktur, vilket påverkar upplevelsen av landskapet i liten grad. 
 

 

 

Mellan Lovikka och Huhtanen 

Effekter och konsekvenser 

Projektets konsekvenser ur visuell synpunkt kan bedömas både utifrån hur en betraktare 

vid sidan ser på vägen – åskådarperspektivet – och utifrån hur trafikanterna upplever 

vägen och omgivande miljö – trafikantperspektivet. 

Nollalternativet 

Då nollalternativet inte innebär några fysiska åtgärder påverkas inte något av 

perspektiven visuellt. Upplevelsen av landskapet och bymiljöerna kan däremot påverkas 

av den ökade trafikintensiteten och de tunga fordonen. Konsekvenserna blir ändå små. 

Slyröjning inom vägområdet förutsätts ske som normala driftåtgärder, som gör att 

utblickarna mot älven bibehålls. 
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Arbetsplanen 

Ombyggnaden av vägen utanför byarna medför en liten påverkan på landskapsbilden ur 

åskådarperspektivet. Vägen byggs om i stort sett i befintligt läge och förhållandet till 

omgivande landskap förändras inte. För trafikanterna kommer vägen att få en större 

skala än idag i och med att vägen och vägområdet blir bredare. Vägens karaktär 

påverkas genom att markvegetationen som idag går ända fram till asfalten tas bort. 

Påverkan på de estetiska värdena kommer att vara störst under och direkt efter 

byggtiden. Med tiden etableras vegetation kring vägen som så småningom smälter in på 

nytt i landskapet. Konsekvenserna kan bli måttliga i början men på längre sikt blir de 

små. 

I byarna sker större förändringar i och med bullerplank sätts upp. Ett 40-tal 

bullerskärmar föreslås längs vägen. Skärmarna ges en likartad placering i sidled och har 

samma höjd (2,5 meter), för att ge ett sammanhållet intryck. Dessa påverkar 

landskapsbilden i byarna eftersom de blir ett nytt inslag och förhindrar den fria sikt man 

haft hittills kring de hus som berörs. Dessa förändringar påverkar både åskådar- och 

trafikantperspektiv. Färre utblickar mot älven medges.  Konsekvensen för 

landskapsbilden i byarna blir stor på grund av bullerskärmarna. Nedan visas ett exempel 

på bullerplank från byn Kaunisvaara. Samma typ av plank kommer att sättas upp genom 

Lovikka. 

 

Illustration av en framtida situation med bullerskärmar i bymiljö. 

Naturmiljö 

Förutsättningar 

Torneälvens vattensystem innehar höga naturvärden. Vattensystemet är av riksintresse 

för naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6 § och utgör en del av Natura 2000-området 

Torne och Kalix älvsystem. Torneälven är en av de få stora oreglerade älvarna med 

ursprungliga, naturligt reproducerande bestånd av östersjölax och havsöring. Flera arter 

och naturtyper som ska skyddas enligt Natura 2000-direktiven finns representerade. 

Torneälven berörs inte direkt av arbetsplanen men biflödet Pussujoki passerar under 

väg 395 i södra delen av området. Utgångspunkten är att det i Pussujoki förekommer 

laxartad fisk men vattendraget är inte känt som något fiskeställe för lokalbefolkningen. 

Trumman över Pussujoki utgör inget vandringshinder för fisk.    

Utter förekommer på många håll inom älvssystemet och utter kan röra sig över långa 

sträckor vilket gör att det är mycket troligt att utter kan förekomma i Pussujoki. Vilket 

bekräftas av att utter har observerats av lokalbefolkningen. I en inventering av 
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vägtrummor och broar i Pajala som länsstyrelsen genomfört framgår att trummorna 

över Pussijoki inte är utteranpassade. I Pussujoki förekommer enligt uppgift från 

lokalbefolkningen även bäver.  
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Pussujoki nedströms väg 395 

Förutsättningsanalyser avseende Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem har 

gjorts för hela sträckan Kaunisvaara–Svappavaara i projektet. Analysen för älvsystemet 

pekar på att de värden som främst kan påverkas av vägprojektet är vandringsvägar och 

lekbottnar för laxfisk och barriäreffekter för utter.   

Torneälven och biflödet Pussujoki (som vägen korsar) är ytvattenförekomster med 

fastställda miljökvalitetsnormer. Både ekologisk och kemisk status (exklusive 

kvicksilver) är god för båda. 

Väg 395 har artrika vägkanter på delen genom Lovikka enligt Trafikverkets inventering. 

Längs vägkanten förekommer följande arter: låsbräken, prästkrage, ängsskallra, 

daggkåpa, smörboll, fjällvedel och säterfryle. 

Vad gäller djurlivet i området så förekommer här troligen den nordliga taigans alla 

vanliga arter. Bland allmänna skogsarter i området kan nämnas älg, björn, räv, mård, 

hare och ekorre. En förutsättningsanalys avseende vilda djur har gjorts för hela sträckan 

Kaunisvaara–Svappavaara i projektet. I analysen föreslås att älg och utter blir 

fokusarter. Fokusarter i detta sammanhang är arter som har stor känslighet för vissa 

typer av åtgärder och kan därmed utgöra indikatorer för påverkan hos många andra 

arter som påverkas på liknande sätt.  

Av analysen framgår att älgstammen i området ökar. Vandringsälg rör sig vintertid längs 

hela den aktuella sträckan. Boende har uppgett att ett viltstråk går genom Lovikka och 

flera trafikolyckor med älg har rapporterats i Lovikka. Av analysen framgår att 

älgstammen i området ökar. Det noteras också i analysen att älg är en vanlig art i norra 

Sverige och inte kan anses hotad.  

En fågelinventering har genomförts för hela sträckan Kaunisvaara–Svappavaara, med 

fokus på rödlistade arter och arter som pekas ut i artskyddsförordningen. I de 

vegetationsrika bakvattnen i Torneälven mitt i byn Lovikka ca 150 m från vägen 
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noterades bland annat storlom, storspov, brushane, sångsvan, svarthakedopping och 

backsvala. Svarthakedopping och eventuellt fler arter häckar eller utnyttja lokalen 

regelbundet under häckningstid. Lokalen är en relativ viktig rastlokal för vadare och 

änder och hyser höga värden för fågellivet både under häckningssäsongen och under 

våren.  

En inventering av övriga naturvärden längs sträckan har utförts under sommaren 2012. 

Inventeringen omfattar ”skrivbordsanalyser” och fältinventeringar med fokus på 

känsliga miljöer och arter, och gäller både naturtyper, växter och djur. För denna 

arbetsplan finns inga utpekade områden från denna inventering.  

Trafiken orsakar en störningseffekt kring vägen. Den befintliga trafiken är sparsam och 

störningarna bedöms som små.  Se resonemang under nollalternativet nedan. 

 

Pussujoki trummor uppströms 

Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår när värdekärnan i områden med höga dokumenterade naturvärden, 
såsom värdefulla vattendrag eller områden med hög biodiversitet eller som hyser sårbara/hotade 
arter, förstörs eller försvinner. Vägen leder till fragmentering av naturmiljön som starkt påverkar 
organismers rörelsemönster och spridningsförmåga. 
Måttliga konsekvenser uppstår när delar av områden med höga naturvärden förstörs eller 
påverkas negativt på annat sätt. 
Små konsekvenser uppstår när projektet till största del påverkar naturområden utan högre 
naturvärden eller när påverkan på ekosystem eller biologisk mångfald är obetydlig. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Den ökade trafiken kommer att innebära ökade barriäreffekter för vilt. Vid 1000–4000 

fordon per dygn (ÅDT ) uppkommer en lätt barriäreffekt och olycksreducerande 
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åtgärder bör övervägas (rekommendation i skriften ”Vägar och järnvägar – barriärer i 

landskapet”). 

I nollalternativet är det sannolikt att fler viltolyckor än idag kommer att ske. 

Lastbilstrafiken kommer att gå dygnet runt på väg 395, till skillnad från de flesta andra 

vägar som har låg trafikintensitet nattetid då djuren är mer aktiva.  

Konsekvenserna för älgpopulationen i stort bedöms bli små. Vintertid kan dock 

konsekvenvenserna för vandrande älg bli små till måttliga eftersom viltstråk korsar 

vägen. För uttern bedöms konsekvenserna bli måttliga eftersom uttern är en utpekad art 

och sannolikheten är stor att fler uttrar än idag kommer att dödas av trafiken. 

Trafiken orsakar också en 

störningseffekt kring vägen. En 

pilotstudie har genomförts inom 

”TRIEKOL–Ett forskningsprogram om 

transportinfrastruktur och ekologi”. 

Studien har identifierat samband 

mellan dos och effekt avseende 

trafikbullrets påverkan på biologisk 

mångfald, då särskilt fågelfaunan. I 

studien har gränsvärden för 

vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer 

föreslagits.  

En översiktlig bullerberäkning visar att ljudnivåerna vid fågellokalen i Lovikka ligger 

omkring 45–50 dBA ekvivalent ljudnivå. Längre ut i älven ligger nivåerna under 45 dBA. 

Eftersom den viktiga fågellokalen ligger nära vägen kommer störningen från vägtrafiken 

att lokalt påverka fågelpopulationen och totalt bedöms konsekvenserna för fågelfaunan 

att bli måttlig.  

På övriga sträckor där hastighetsbegränsningen är mellan 80-90 km/h  visar 

översiktliga bullerberäkningar att 45 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids upp till ca 200 

m från vägen. 50 och 55 dBA överskrids upp till ca 110 respektive 60 m från vägen. 

Störningarna blir mindre med lägre hastighet. Där det är 60 km/h minskar den störda 

zonens bredd med ungefär en tredjedel. 

Vägen kan komma att saltas. Saltning har god effekt som halkbekämpning vid 

temperaturer strax under noll. Längs väg 395 är vintrarna kalla och saltning kan bli 

aktuell under korta perioder vår och höst. Även vid mer omfattande saltning påverkas 

naturen i mycket begränsad omfattning. En del växter i vägens närmaste omgivning kan 

påverkas negativt. Ytvatten i vägens närhet påverkas nästan inte alls, därför att vattnets 

genomströmning är så stor. Grundvattnet närmast vägen kan få en sämre kvalitet vid 

ogynnsamma förhållanden, men några vattentäkter finns inte längs vägen. 

Miljökonsekvenserna av saltning bedöms därför bli små. 

Arbetsplanen 

Väg- och sidotrummor förlängs och uttjänta byts ut. Vid trumläggning i Pussujoki 

förlängs trumman på uppströms sidan. Trumman kommer inte heller i fortsättningen 

att utgöra något vandringshinder för fisk.  

Vid vägdikenas anslutning till korsande naturliga vattendrag ska man om möjligt avsluta 

diket några meter före vattendraget, och låta dikesvattnet passera genom och över 

naturlig vegetation innan det hamnar i bäcken. På så sätt minskar grumling och 

föroreningar i bäcken. 

BULLERSTÖRNING I NATURMILJÖ 
• 45 dBA ekvivalentnivå – ingen påvisbar effekt  
• 50 dBA ekvivalentnivå – 20 % minskad 
populationstäthet  
• 55 dBA ekvivalentnivå – 50 % minskad 
populationstäthet  
(påverkan på fåglar enligt TRIEKOL:s pilotstudie) 
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Trumman över Pussujoki kommer att kompletteras med en hylla där uttrar kan passera 

under vägen, och ledarmar som leder djuren mot passagen. I och med detta minskar 

barriäreffekten för utter jämfört med nollalternativet. Anpassningen minskar 

konsekvenserna för uttern. Om åtgärden får god effekt kan konsekvenserna för uttern bli 

positiva. 

Åtgärderna med breddning och återställande av diken är begränsade och tar några 

meter ny mark i anspråk. Inga våtmarker kommer att beröras av breddningen. De 

artrika vägkanterna i Lovikka påverkas. Konsekenserna kan minimeras om 

avbaningsmassor tas tillvara och sedan läggs tillbaka på samma plats. Nuvarande 

skyltning till artrika vägkanter återställs.  

Barriäreffekten för älg och andra större djur blir lika som i nollalternativet. Inga 

åtgärder mot viltolyckor planeras i dagsläget.  

Projektet bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för naturmiljö eftersom 

intrånget blir så litet och miljön redan är störd av den befintliga vägen. Projektet bedöms 

inte heller påverka bevarandestatusen för Natura 2000-arter eller -naturtyper på grund 

av minimal påverkan på vattendragen. Uttern gynnas av åtgärderna jämfört med 

nollalternativet.  Påverkan på strandskyddet är litet då de enda åtgärder som görs i och 

nära vatten är en trumförlängning vid Pussujoki. 

Arbete i vatten bör undvikas maj-juni för att inte störa vårlekande fisk. Eftersom det i 

Pussujoki eventuellt förekommer öring som leker på hösten innebär det att arbete i 

vatten även bör undvikas från mitten av september till slutet av oktober. 

Bullersituationen för fågellokalen mitt i Lovikka är lika som för nollalternativet. 

Anläggningsarbete bör undvikas under våren efter islossningen.  

Bullerstörningen för naturmiljön är generellt lika som för nollalternativet.  

 

Förslag till åtgärder i senare skeden 

Utterpassagerna ska kontrolleras för att deras funktion ska finnas kvar. Viltolyckor och 

renpåkörningar bör följas upp. Om det visar sig att antalet trafikdödade djur blir stort 

kan åtgärder som fler trummor, viltstängsel eller viltvarningssystem komma att 

övervägas. 

Om stängsel blir aktuellt ska man se till den ekologiska funktionen i ett större 

sammanhang och även ta hänsyn till övriga vägsträckor mellan Kaunisvaara och 

Svappavaara som kommer att åtgärdas inom MaKS-projektet. Viltstängsel ska 

NATURA 2000: Pussujoki 
För vattendragen har en förutsättningsanalys för hela Natura 2000-området Torne och Kalix 
älvar genomförts. Där bedöms att om skyddsåtgärder genomförs kommer inte betydande 
påverkan att bli aktuell.Skyddsåtgärder kommer att utföras och redovisas i anmälan om 
vattenverksamhet. En utterpassage anläggs vid Pussujoki    

Det innebär att ingen prövning enligt bestämmelserna kring Natura 2000 bedöms nödvändig.  

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN 
För samtliga av regionens arter som finns i artskyddsförordningens bilaga 1 och 2, utom fåglar, 
görs bedömningen att vägens omgivning inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. 
Fågelinventeringen visar att höga värden för fågellivet (enligt rödlistan och 
artskyddsförordningen) finns mitt i Lovikka.  
Effekterna av den ökade trafiken innebär att dispens krävs från bestämmelserna i 
Artskyddsförordningen. 
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kombineras med faunapassager på lämpliga ställen så att viltet även i fortsättningen ska 

kunna röra sig i området. Sådana passager minskar också den barriäreffekt för 

friluftslivet som viltstängsel innebär. 

Friluftsliv 

Förutsättningar 

Torneälven är i sin helhet av riksintresse för friluftsliv (MB 3:6) med intresseaspekterna 

naturstudier, båtsport, kanoting, kulturmiljö och fritidsfiske. För att ett område ska 

betraktas som riksintressant för friluftsliv ska området ha så stora värden på grund av 

natur och kulturkvaliteter att de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela eller en 

stor del av landet eller utlandet. Även förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. I området förekommer 

friluftsliv i form av t.ex. skid- och skoteråkning, bär- och svampplockning, jakt och fiske. 

Mellan Lovikka och Huhtanen finns en båtavställningsplats ner mot Torneälven. I övrigt 

finns inga anläggningar för friluftsliv intill vägen. 

 
Båtavställningsplats 

Bedömningsgrunder 

Stor negativ konsekvens uppstår om områden som har höga dokumenterade värden för det 
rörliga friluftslivet starkt påverkas och möjligheten att utöva aktiviteter med rekreativa värden 
förstörs eller starkt försämras. Om tillgängligheten till dessa områden drastiskt försämras genom 
barriäreffekter innebär det också stora negativa konsekvenser. 
Måttliga konsekvenser uppstår om mindre rekreationsområden starkt påverkas eller om 
tillgängligheten till områden försämras betydligt. Om mindre delar av ett större rekreationsområde 
påverkas negativt innebär det också måttlig negativ konsekvens. Om upplevelsevärdet försämras 
men möjligheten till rekreation kvarstår innebär det också måttlig negativ konsekvens. 
Små konsekvenser uppstår om vägen medför mindre försämringar vad gäller tillgänglighet eller 
upplevelsevärde i ett område. 
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Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Den ökade trafiken kommer att innebära ökade barriäreffekter för friluftslivet samt 

störningar av buller. Miljön längs de delar av Torneälven som går nära vägen kan få 

minskad attraktivitet på grund av buller. Trafikmängden blir inte så stor att det blir 

någon svårighet att korsa vägen, även om förändringen jämfört med nuläget är 

betydande. Påverkan på riksintresset är litet. Nollalternativet medför små konsekvenser. 

Arbetsplanen 

Fler parkeringsplatser längs vägen ger ökad tillgänglighet till markerna runt omkring. 

Trafikbuller och barriäreffekt blir lika som i nollalternativet. 

Arbetsplanen medför i princip oförändrade konsekvenser för friluftslivet jämfört med 

nollalternativet. 

Förslag till åtgärder i senare skeden 

Om viltstängsel blir aktuellt (se Förslag till åtgärder i senare skeden för naturmiljön) ska 

passager planeras för att minska den barriäreffekt för friluftslivet som viltstängsel 

innebär. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 

I länets kulturmiljöprogram beskrivs Lovikka som en välbevarad jordbruksby med ett 

odlingslandskap som fortfarande är välhävdat. Odlingslandskapet finns på en 

moränkulle och på kullens sluttningar ner mot älven. Bebyggelsen består av både villor 

och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som aittor, tornedalsgårdar, timrade uthus 

och lador. Lovikka är representativt för detta område vilket ger den ett högt 

kulturhistoriskt värde. Vägen utgör västra gränsen av det beskrivna området. 

Området är ett klass I objekt för bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- 

och kulturvärden. Klass I objekt har högsta natur och kulturvärden. Detta område 

omfattar också delar väster om vägen. 

Norrbottens museum har genomfört en särskild arkeologisk utredning för hela sträckan 

Kaunisvaara-Svappavaara. Utredningsområdet sträcker sig omkring 10-15 m från 

befintlig väg.  

En sedan tidigare känd kulturhistorisk lämning, en fyndplats för nordnorrbottniskt 

redskap, finns 20 m från vägen i södra delen av Lovikka. Strax norr om Pussujoki samt 

mellan Lovikka och Huhtanen finns två kulturhistoriska lämningar i form av tjärdalar, 

som upptäckts i samband med den särskilda arkeologiska utredningen. Tjärdalen strax 

norr om Pussujoki ligger ca 10 m från vägen utanför vägområdet för arbetsplanen. 

Tjärdalen mellan Lovikka och Huhtanen ligger kant i kant med vägen och är delvis 

bortschaktad i vägskärning. 
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Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår när påverkan sker i kulturmiljö med högt bevarandevärde (i ett 
nationellt perspektiv). Påverkan innebär ett direkt intrång i miljöns värdekärnor eller ett indirekt 
intrång vilket får till följd att samband och strukturer bryts. Intrånget i miljön får till följd att dess 
upplevelsevärde och pedagogiska värde går förlorad. 
Måttliga negativa konsekvenser uppstår när en kulturmiljö fragmenteras så att dess helhet inte 
kan uppfattas. Strukturer och samband försvagas och blir mindre tydliga. Enstaka kulturvärden, 
välbevarade, unika eller på annat sätt värdefulla i ett regionalt perspektiv går förlorade. 
Små konsekvenser uppstår när enstaka kulturmiljöobjekt påverkas eller tas bort. De enstaka 
objekten är inte betydelsebärande för kulturmiljöns helhet. Samband och strukturer kan även i 
framtiden uppfattas. 

Utblick mot Lovikka, söderifrån på väg 395 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Nollalternativet medför inga konsekvenser för områdets kulturvärden.  

Arbetsplanen 

Tjärdalen mellan Lovikka och Huhtanen, som redan är skadad av den befintliga vägen, 

kommer att tas bort i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Övriga 

kulturlämningar kommer inte att påverkas av projektet. 

Breddningen innebär ett nytt intrång längs vägen i byarna som medför att vägens skala 

ökar. De planerade bullerskärmarna i byarna förändrar också vägmiljöns karaktär. Detta 

berör trafikanterna på väg 395 och boende längs vägen. Skärmarna föreslås bli av 

falurött trä som passar ihop med miljön.  Se också kapitlet om landskapsbild. Som 

framgår av kartan nedan ligger de flesta skärmarna i skogsmark eller invid tomter med 

uppvuxen vegetation. Endast några av skärmarna försämrar utblickar över, och 

försvagar därmed sambanden i, kulturlandskapet. Större delen av Lovikka ligger också 

på udden i älven öster om väg 395, där vägprojektet inte påverkar miljön alls. 

Förändringen bedöms medföra måttliga konsekvenser för kulturmiljön. 
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Förslag till åtgärder i senare skeden 

Om någon misstänkt fornlämning påträffas i byggskedet ska arbetet omedelbart 

avbrytas och beställaren kontaktas. Anmälan ska göras till länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. 

Boendemiljö 

Förutsättningar 

Vägen passerar bostadshus i Lovikka och Huhtanen. Många av husen ligger i direkt 

anslutning till vägen och de flesta tomter har egen utfart mot väg 395.  

Oskyddade trafikanter 

Rörelser till fots, spark, cykel, moped, skoter m.m. sker inom och mellan byarna Lovikka 

och Huhtanen, med flest rörelser inom Lovikka. Promenader och annan form av fysisk 

aktivitet längs väg 395 är en del av invånarnas rörelsemönster. En vanlig runda för 

rekreation är att gå eller cykla längs Byavägen samt väg 395. Man rör sig till och från 

övriga byvägar, Sadiovägen, Erikas väg samt Kirakkaniemivägen. Viktiga målpunkter är 

boendemiljöerna, samlingslokalen Gläntan, fotbollsplan samt busshållplatser.  

De oskyddade trafikanternas rörelsemönster längs vägen har kartlagts via 

barnkonsekvensanalysen i förstudieskedet samt genom att deltagare på sakägarmötet 

berättat och ritat in sina rörelsemönster på kartor. 

Busshållplatser med och utan väderskydd finns i Lovikka, se ytterligare beskrivning i 

arbetsplanen. Belysning saknas på vissa av- och påstigningsplatser. Den södra 

hållplatsen används inte utan bussen stannar istället vid den södra anslutningen av 

Byavägen. 

Barnperspektivet 

Barnen kör moped, cykel och promenerar längs väg 395 på hela sträckan där det finns 

bebyggelse. Äldre barn upplever inga problem att röra sig längs vägen idag. Yngre barn 

upplever väg 395 som smal och läskig vid promenader. 

Barnen i Lovikka går i skola både i Junosuando och i Pajala vilket innebär att 

skolskjutsar går både norrut och söderut längs väg 395. Barnen som reser till 

Junosuando skola har upphandlad skolskjuts som stannar på den sida av vägen där de 

bor. Båda barnen som går i skola i Pajala måste korsa väg 395 för att kliva på bussen när 

de åker till skolan, eftersom de åker med den reguljära kollektivtrafiken.  
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Karta målpunkter och barn och vuxnas rörelsemönster i byarna. Upplevda farliga platser och på- 
och avstigningsplatser för skolskjuts och kollektivtrafik. Kartan visar även befintliga förhållanden i 
trafikmiljön. 
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Boendemiljöer intill vägen i Lovikka 

Buller och vibrationer 

En bullerberäkning har utförts, med syfte att 

klargöra om boende längs vägen kan utsättas 

för ljudnivåer som överstiger 

planeringsmålen, före eller efter 

ombyggnaden av vägen. Maximal och 

ekvivalent ljudnivå har beräknats enligt 

Nordiska beräkningsmodellen för buller från 

vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653, i 

datorprogrammet Soundplan 7.1. 

Osäkerheten i beräkningarna är plus/minus 

3 dBA. 

Ekvivalentnivån, ett medelvärde över 

dygnet, beror bland annat på trafikmängden. 

Den beräknade ekvivalentnivån längs hela 

vägsträckan underskrider i nuläget med stor 

marginal riktvärdet 65 dB som gäller i 

befintlig miljö. (2009, senast uppmätta trafik) 

Maximalnivån uppkommer vid varje fordonspassage och är högre för tunga fordon än 

för personbilar. Maximalnivån 55 dB inomhus (riktvärde i befintlig miljö, som får 

överskridas högst fem gånger per natt) har  i nuläget beräknats överskridas för några av 

husen längs sträckan vid passage av tunga fordon. Då i medeltal 70 tunga fordon 

trafikerar vägen per dygn innebär det att ungefär fem störningar per natt uppstår (som 

schablon beräknas 8 % av trafiken ske nattetid). 

I både Lovikka och Huhtanen har en bärighetsutredning visat att störande vibrationer i 

boendemiljöer kan befaras.  

 

 

 

 

RIKTVÄRDEN FÖR BULLER 
 
Riksdagen har antagit följande riktvärden för 
buller från vägtrafik: 
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning 
till bostad. 
 
Dessa riktvärden är vägledande vid nybyggnad 
eller väsentlig ombyggnad av väg. Projektet är 
en väsentlig ombyggnad. 
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Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår om riktvärden överskrids och inte kan åtgärdas inom vad som är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Såväl synliga som mentala samband och strukturer i 
bebyggelsen bryts. Barriäreffekterna ökar betydligt. Många fastigheter löses in. 
Måttliga konsekvenser uppstår om trafiken orsakar buller över riktvärdena men dessa endast 
överskrids i ett fåtal fall efter vidtagna skyddsåtgärder. Samband och strukturer i bebyggelsen 
försvagas. Fysisk och visuell barriäreffekt ökar. Enstaka fastigheter löses in. 
Små konsekvenser uppstår om boendekvaliteten påverkas utan att riktvärden överskrids. 
Projektet innebär visuell påverkan, men den fysiska barriäreffekten ökar inte. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Den ökade trafiken kommer att göra stor skillnad för boende längs vägen genom ökade 

bullernivåer och vibrationer. Den tunga trafiken kommer att gå dygnet runt vilket 

medför störningar även nattetid. Trafiken orsakar också problem för trafiksäkerhet och 

trygghet för boende och oskyddade trafikanter, eftersom den befintliga vägen är smal 

och separering av gång- och cykeltrafik saknas. Den ökade trafiken innebär också att 

vägen som barriär genom byarna ökar.  

I stort kommer riktvärden för trafikbuller, både ekvivalent och maximal ljudnivå, att 

överskridas vid de hus som ligger mindre än ca 60-80 meter från vägmitt. Det berör alla 

boende i de hus som ligger längs vägen. Jämfört med dagens situation är även buller 

strax under riktvärdena en stor förändring i boendemiljön. I nollalternativet genomförs 

inga bullerskyddsåtgärder. Bullernivåer för varje fastighet i nollalternativet kommer att 

redovisas i arbetsplanens beskrivning. 

Halterna av luftföroreningar kommer att vara låga. Nomogrammet nedan (från 

Trafikverkets handbok för vägtrafikens luftföroreningar) kan användas för en grov 

bedömning av trafikens lokala bidrag till luftföroreningar, här årsmedelvärde av 

kvävedioxid, som har en miljökvalitetsnorm. Bakgrundshalten, som är 4 µg/m3 för 

landsbygd i Norrland, ska läggas till det lokala bidraget.  

 

Vid den framtida trafikmängden, ca 1500 fordon/dygn, kommer man inte i närheten av 

de halter där mer detaljerade beräkningar behöver övervägas med tanke på 
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miljökvalitetsnormen. Den s.k. nedre utvärderingströskeln enligt miljökvalitetsnormen 

är där det gröna fältet slutar, 26 µg/m3. Extremvärdena, s.k. 98-percentiler, som 

uppkommer vid t.ex. speciella vädersituationer följer samma mönster. 

Det finns risk för att malmlasterna dammar. Det är dock fordonsägarens ansvar att se 

till att inte störande damning uppkommer, enligt 3 kap 80 § i trafikförordningen. 

Damning behandlas därför inte vidare i MKB:n. 

Nollalternativet medför på grund av bullerstörningar för boende längs vägen, 

barriäreffekter och genom försämringar för alla oskyddade trafikanter, stora 

konsekvenser. 

Arbetsplanen 

För de oskyddade trafikanterna förbättras trafiksäkerheten med gång- och 

cykelåtgärderna. Eftersom gång- och cykelbanan är smal finns en risk att konflikter 

uppstår mellan gående och cyklister, vilket kan skapa trafikfarliga situationer främst om 

det är cyklande barn som möts på den smala gång- och cykelbanan.  

Biltrafikens inverkan på trygghet, trivsel och framkomlighet för oskyddade trafikanter 

och de därav följande effekterna på rörelse- och kontaktmönster, kallas för 

barriäreffekter. Under tiden malmtransporterna går på väg 395 har vägen en ökad 

barriäreffekt. Eftersom gång- och cykelbanan är enkelsidig finns behov av att passera 

väg 395 på många platser. Vid ändarna av gång- och cykelbanan samt vid 

busshållplatserna är passagebehovet något större. Om hastigheten genom byn sänks 

enligt Trafikverkets ansökan från nuvarande 80 km/h till 60 km/h, mildras 

barriäreffekten något.  

Om länsstyrelsen beslutar att sänka hastigheten på väg 395 medför det att hastigheten 

på väg 395 är 60 km/h på de ställen där det finns ökat behov av att passera vägen. Vid 

denna hastighet är risken hög att trafikolyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter 

leder till allvarliga skadeföljder eller dödsfall. I annat fall är hastigheten 80 km/h på den 

norra delen av gång- och cykelbanan, från södra anslutningen av Byavägen till Erikas 

väg. Det innebär att risken för allvarlig skadeföljd ökar ytterligare. 

Passagerna har ingen hastighetssänkande funktion och fordon på väg 395 har inte 

skyldighet att lämna företräde för gående och cyklister som vill passera vägen. De 

oskyddade trafikanterna måste vänta till dess att väg 395 är fri från fordon, innan de 

passerar vägen. Detta gör att barn som inte är trafikmogna inte bör passera vägen på 

egen hand.  

Belysningen förstärks på platser där passagebehovet är större, vid början och slutet av 

gång- och cykelbanan samt vid busshållplatser, vilket gör att dessa passager blir något 

säkrare än i nollalternativet. Vid platserna med ökat passagebehov föreslås att 

kantstenen blir nedsänkt, vilket gör att tillgängligheten blir god.  

De nya plattformarna för busshållplats anpassas för personer med 

funktionsnedsättning, får belysning och väderskydd vilket ger en trygg och säker 

hållplats.  

Alla hållplatser förbättras med föreslagna åtgärder. Bedömning (enligt modell 

Trafikverket 2010) visar att fickhållplatserna är godkända både i nollalternativet och 

efter arbetsplanens åtgärder. Arbetsplanens åtgärder med föreslagen 

hastighetssänkningen till 60km/h och bättre belysning vid hållplatserna gör att 

gånganslutningarnas risk och otrygghet förbättras till godkänt enligt modellen.  

Arbetsplanen omfattar bullerskyddsåtgärder med målet att de av riksdagen antagna 

riktvärdena för en god boendemiljö inte ska överskridas. De skyddsåtgärder som är bäst 

lämpade vid respektive hus har föreslagits. Bullerskärmar (plank) är en åtgärd som 
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övervägts som huvudalternativ, eftersom de dämpar ljudnivån både utomhus och 

inomhus. Där skärmar på grund av t.ex. topografi inte är lämplig föreslås fasadåtgärder 

(t.ex. tilläggsrutor, fönsterbyten och åtgärder på ventiler) som dämpar ljudnivån 

inomhus. På vissa tomter föreslås att infarten flyttas för att skärmen ska kunna bli så 

lång som möjligt och inte ha ”hål” för en infart. På vissa fastigheter är det aktuellt med 

både bullerplank och fasadåtgärder. Se också illustration i avsnittet Landskapsbild. 

De framtida ljudnivåerna har beräknats med bedömd trafikmängd, trolig tillåten 

hastighet, väg- och terrängmodell samt fastighetskartan som underlag. 

Beräkningsmodellen har anpassats (se faktaruta) för att ge en så rättvisande bild som 

möjligt med den särskilt stora andel av de tyngsta fordonen som är aktuell. För 

inomhusnivåerna har beräkningsprogrammets schablonvärden för fasaddämpning 

använts. Det faktiska värdet beror på husens konstruktion, och husens skick är inte känt. 

De föreslagna skärmarna är 2,5 meter höga och har placerats ut i den omfattning som 

ansetts vara möjlig med tanke på tillgänglighet till de hus som berörs. Skärmarna 

dämpar ljudnivån inne och ute men riktvärdena nås bara vid en del av husen. 

Skärmarna kompletteras därför där så krävs med fasadåtgärder så att inomhusnivån 

inte ska överskridas. Det gäller också andra våningen i en del hus. På många ställen gör 

tomtens planering eller topografin att skärmen inte får tillräcklig effekt utan att behöva 

ha en höjd som inte är lämplig av landskapsbildsskäl. 

Vid några hus som ligger långt från vägen skulle en skärm bli orimligt lång. Här föreslås 

endast fasadåtgärder.  

En detaljerad redovisning av ljudnivåer för varje fastighet kommer att göras i 

arbetsplanens beskrivning. Kartor över framtida ljudnivåer utomhus med byggda 

skärmar finns i slutet av MKB:n. 

Riktvärdena utomhus kommer att överskridas med några dBA vid ett flertal hus längs 

vägen, men i mindre omfattning än i nollalternativet. Eftersom riktvärden inomhus inte 

överskrids efter vidtagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna avseende buller bli 

måttliga. Jämfört med dagens situation är dock buller strax under riktvärdena en stor 

negativ förändring i boendemiljön. Skyddsåtgärderna medför att arbetsplanens 

konsekvenser blir mindre negativa än nollalternativets konsekvenser. 

ANPASSNING AV BERÄKNINGSMODELL FÖR BULLER 

Malmtransporterna kommer att ske med 90 tons dispensfordon. Den nordiska 
beräkningsmodellen för beräkning av trafikbuller använder sig av en normalfördelning av tunga 
fordon (3,5–60 ton) där de tyngsta fordonen, som bullrar mest, utgör en liten del av den totala 
andelen tunga fordon. 

För att anpassa modellen till de aktuella förhållandena med mycket stor andel av de tyngsta 
fordonen har Trafikverket utgått från de mest bullrande fordonen i beräkningsmodellen. Indata i 
modellen har anpassats efter fordon som avger mer buller än ”medellastbilen”. 
Beräkningsmodellen är inte heller anpassad till 90-tonsfordon då dessa inte hör till den 
fordonspark som vanligtvis trafikerar Sveriges vägar. Eftersom 90-tonsfordonen har fler axlar 
och däck än 60-tonsfordonen och fordonet är 50 % tyngre innebär det en förväntad ökning av 
ljudnivån med ca 2 dBA för maximalbullernivån (Kjell Strömmer, bullerexpert Trafikverket). För 
ekvivalentnivån förväntas ökat buller från varje fordon och färre fordonspassager ta ut varandra. 

Detta innebär att de redovisade bullernivåerna utgår från det faktiska förhållandet med mycket 
tunga fordon och dispensfordon. Vid beräkningar av bullernivåer för specifika hus beaktas 
förutom dessa utgångsvärden även avstånd till huset från vägens mitt och terrängförhållanden 
mellan huset och vägen. 
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Vägen dimensioneras för den kommande trafikmängden så att störande vibrationer inte 

ska uppstå. Det bedöms därför att konsekvenserna av vibrationer blir små. 

Rennäring 

Förutsättningar 

Renskötsel förekommer i hela området som ligger inom Sattajärvi sameby. Området 

nyttjas som vinterland (januari-mars).  

Vägen går genom ett område av riksintresse för Sattajärvi sameby.  

På hela västra sidan av vägen finns ett området som i renbruksplanen beskrivs som ett 

nyckelområde. Nyckelområden är ytterst viktiga områden med en totalkvalitet som har 

avgörande betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn. 

Detta område vid Lovikka har mycket goda vinterbetesmöjligheter med 

sammanhängande fina lavskogar. 

Samebyn har i samråd pekat ut extra problematiska sträckor men ingen av dessa 

sträckor ligger inom denna arbetsplan.  

En flyttled går väster om väg 395, 1 - 2 km från vägen, flyttleden utgör en del av 

riksintresset. Inga korsningspunkter med väg 395 förekommer längs aktuell sträcka.   

Rennäringen är en arealkrävande näring eftersom det finns behov av olika 

säsongsbetesland. Renarna strövar eller flyttas inom och mellan beteslanden under året. 

Då betesförhållanden och andra förutsättningar förändras över tid ligger det i näringens 

natur att det är svårt att exakt beskriva vilka marker som nyttjas och under vilka 

perioder. 

Samebyn påverkas av skogsbruket, där skötselmetoderna innebär att renens huvudföda 

lavarna minskar. Samebyn upplever också problem med det rörliga friluftslivet som jakt 

och skoteråkning. 

Samebyn drabbas av ökande trafik året om då de vägar som förväntas få ökad trafik går 

genom sambyns vinter- och sommarbetesland.   

Bedömningsgrunder  

Stora konsekvenser uppstår när det är betydande påverkan på kärnområde eller flyttled av 
riksintresse, eller betydande påverkan på samebyns möjlighet att passera och nyttja för samebyn 
viktiga marker. Antalet trafikolyckor med renar ökar betydligt. Påverkan bedöms kunna medföra 
att rennäring i området inte längre kan bedrivas. 
Måttliga konsekvenser uppstår om det är en begränsad påverkan på kärnområde eller flyttled av 
riksintresse, eller begränsad påverkan på samebyns möjlighet att passera och nyttja för samebyn 
viktiga marker. Trafikolyckor med ren ökar i mindre omfattning. Påverkan bedöms försvåra 
långsiktigt bedrivande av rennäring i området.  
Små konsekvenser uppstår då projektet innebär liten påverkan på samebyns möjlighet att passera 
och nyttja för samebyn viktiga marker. Förutsättningarna för långsiktigt bedrivande av rennäring 
påverkas i liten grad. Antalet trafikolyckor med renar förändras i liten grad. 
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Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Samebyn bedömer att den ökade trafiken kommer att innebära större risk för 

renpåkörningar eftersom det finns bra bete längs hela vägen. Om saltning av vägen sker 

lockas renen dit vilket ökar risken ytterligare. Ökad trafik kan också innebära att 

trafikbullret överröstar renskällorna så att hjordarna blir svårare att hitta. Flytt av renar 

över vägen försvåras och innebär tillsammans med ökad risk för renpåkörningar ett 

arbetsmiljöproblem för renskötarna. Korridoren mellan väg 395 och Tärendö sameby är 

smal. Med ökade trafikmängder krävs en större säkerhetszon vid vägen. Det kan in sin 

tur innebära att renarna trycks österut mot Tärendö sameby med sammanblandning av 

renar som resultat.  

Konsekvenserna för rennäringen av nollalternativet blir måttliga. Trafikökningen 

påverkar riksintresseområden för rennäring. 

Arbetsplanen 

Breddningen av vägområdet tar en liten del mark i anspråk som skulle kunna användas 

som renbete. Intrånget ger små konsekvenser. I övrigt blir det ingen skillnad mot 

nollalternativet. 

Förslag till åtgärder i senare skeden 

Ett samarbete mellan Trafikverket och samebyarna har påbörjats. Inom ramen för det 

samarbetet kommer åtgärder att tas fram som minskar konsekvenserna för rennäringen. 

Kontinuerligt samråd ska hållas med berörd sameby i den omfattning som krävs för att 

förebygga störningar på renskötseln. Åtgärdsförslag utgår från det som framkommit i 

förutsättningsanalysen för rennäringen berörande hela sträckan Kaunisvaara-

Svappavaara. Enligt förutsättningsanalysen kan åtgärder som upprättande av rutiner för 

informationsutbyte, trafikledning, övervakare (supervisor), siktröjning, stängsling mm 

bli aktuellt. 

Rutinerna vid renpåkörningar ska tydliggöras för att minska merarbete för renskötarna 

och lidande för renarna. 

Om det visar sig att många olyckor med renar inblandade sker kan åtgärder som 

stängsling och någon typ av säkra passager över vägen bli aktuella. Det är lämpligt med 

uppföljning av effekterna av sådana åtgärder. 

Trafikverket kommer att verka för att ett utvecklingsprojekt med ny teknik kopplat till 

rennäringen kommer till stånd. Projektet ska utgå från genomförda och pågående 

liknande projekt inom området med fokus på kunskapsuppbyggnad för samebyarna. 

Koppling till akademisk institution och universitet är möjlig. Resultat från 

utvecklingsprojektet kan användas i MaKS projektet samt även i kommande projekt. 

Förutsättningar att koppla projektet till transportören samt till Trafikverkets intelligenta 

transport system (ITS) är möjlig.  

Vattenresurser och dricksvatten 

Förutsättningar 

Från Lovikka sträcker sig en grundvattenförekomst (SE748226-179453) åt sydöster, 

längs med älven och under vägen. Grundvattenförekomsten ligger i sand och grus, har 

god kvantitativ status och är oklassad avseende kvalitet.  
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Det finns inga dricksvattenbrunnar i närheten av vägen enligt SGUs brunnsarkiv. I 

brunnsarkivet finns i första hand borrade brunnar i berg. Grävda brunnar finns oftast 

inte upptagna och är sällan registrerade hos någon myndighet. Det kan därmed inte 

uteslutas att det finns brunnar i området. 

Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår när utsläpp av vissa förorenande ämnen, kontinuerligt eller tillfälligt, 
orsakar långvarig förorening av grundvatten- eller ytvattenresurser. Stora konsekvenser uppstår 
om större vattentäkter slås ut eller om framtida grundvattenuttag omöjliggörs.  
Måttliga konsekvenser uppstår då enstaka enskilda brunnar ej längre kan användas för 
vattenförsörjning eller då tillfälliga utsläpp av vissa föroreningar sker till yt- eller grundvatten. 
Konsekvenserna kan mildras genom åtgärder av olika slag. 
Små konsekvenser uppstår om vattenkvaliteten i yt- och grundvatten som redan har låg status 
försämras. Små konsekvenser uppstår om grundvattennivån sänks i grundvattenmagasin som 
redan är kraftigt avsänkta och påverkade av mänsklig verksamhet. Små konsekvenser uppstår då 
tillfälliga utsläpp av vissa föroreningar sker till yt- eller grundvatten. Konsekvenserna kan mildras 
genom åtgärder av olika slag. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Den ökande trafiken medför ökad risk för olyckor som kan orsaka utsläpp av farligt gods 

eller drivmedel. Konsekenserna för nollalternativet kan vara små, måttliga eller stora 

beroende på typ av olycka. 

Arbetsplanen 

Eventuella enskilda brunnar hanteras enligt nedan. Med rätt hantering blir 

konsekvenserna små på sådana objekt. 

Konsekvenserna för arbetsplanen är i övrigt lika som för nollaternativet. Eftersom 

grundvattenförekomsten inte utgör ett vattenskyddsområde kommer Trafikverket inte 

att vidta särskilda skyddsåtgärder.  Olycksrisken minskar, se under Masshantering och 

förorenade områden nedan. 

Förslag till åtgärder i senare skeden 

En noggrannare inventering av enskilda brunnar ska ske under bygghandlingsskedet 

och åtgärder ska vidtas så att projektet inte ska påverka de berörda fastigheternas 

vattenförsörjning negativt. Hanteringen kommer att följa Trafikverkets publikation 

2006:123 ”Dricksvattenbrunnar–hantering av mindre vattentäkter utmed vägar”. 

Jord- och skogsbruk 

Förutsättningar 

Skogsbruk bedrivs i de skogsområden som finns längs vägen. Småskaligt jordbruk 

förekommer i Lovikka. 
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Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår om tillgängligheten till produktiv jordbruks/skogsmark försvinner och 
ett ekonomiskt lönsamt jord/skogsbruk inte kan bedrivas. 
Måttliga konsekvenser uppstår om tillgängligheten till produktiv jordbruks/ skogsmark minskar 
men inte är avgörande för att ekonomiskt lönsamt jord/ skogsbruk kan bedrivas även 
fortsättningsvis. 
Små konsekvenser uppstår då mark tas i anspråk men tillgängligheten till produktiv 
jordbruks/skogsmark kvarstår och därmed möjliggör ekonomiskt lönsamt nyttjande av 
naturresursen. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Inga anläggningsarbeten sker och ingen mark tas i anspråk. Den ökade trafiken medför 

krav på ökad försiktighet vid t.ex. uttransport av avverkad skog. Konsekvenserna blir 

små. 

Arbetsplanen 

Åtgärderna medför ett smalt intrång längs befintlig väg på hela sträckan och projektet 

påverkar inte förutsättningarna för markanvändningen. 

Den ökade trafiken påverkar som i nollalternativet, men eftersom vägen breddas finns 

mer utrymme på vägen för jord- och skogsbruksfordon. 

Konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms bli små. 

Masshantering och förorenade områden 

Förutsättningar 

Vägbyggnadsprojekt innebär en omfattande hantering av massor. I ett 

förstärkningsprojekt som detta sker ofta en urgrävning av massor som är mindre 

lämpliga som vägbyggnadsmaterial samtidigt som krossmaterial till vägens överbyggnad 

måste tillföras utifrån. Vid entreprenaderna eftersträvas i regel så korta transporter som 

möjligt av ekonomiska skäl. Det är därför sannolikt att överskottsmassor i möjligaste 

mån kommer att användas lokalt för t.ex. återställning av täkter. Korta transporter är 

också att föredra ur miljösynpunkt.  

I MaKS-projektet kommer många entreprenader att pågå i anslutning till varandra. Det 

är önskvärt att överskott från en entreprenad kan ses som en materialresurs i 

närliggande entreprenader. Underskott kan på samma sätt ses som en möjlighet att ta 

hand om överskottsmassor från en annan entreprenad. Då minskar totalt sett behovet av 

både upplag och material från täkter. 

Oftast har entreprenören ansvaret för masshanteringen. I projektet arbetar Trafikverket 

för att hitta resurs- och energieffektiva lösningar i samarbete med entreprenörerna. 

Länsstyrelsen har identifierat och inventerat potentiella förorenade områden i länet. I 

första skedet sker en identifiering av möjliga platser. Av dessa väljs efter en prioritering 

vissa objekt ut till inventering, där de tilldelas en riskklass 1–4 där klass 1 innebär störst 

risk. Längs berörd sträcka av väg 395 finns inga klassade objekt.  
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Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår om vägen medför stora ingrepp i viktiga grus- och bergresurser eller 
medför stora mängder överskottsmassor som är svåra att inpassa i landskapet. Omfattande 
hantering av förorenade massor. 
Måttliga konsekvenser uppstår om vägen medför måttliga ingrepp i viktiga grus- och bergresurser 
eller medför måttliga mängder överskottsmassor. Hantering av förorenade massor. 
Små konsekvenser uppstår om vägen medför små ingrepp i grus- och bergresurser eller medför 
små mängder överskottsmassor. Ingen eller obetydlig hantering av förorenade massor. 

 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Inga anläggningsarbeten sker och inga konsekvenser avseende masshantering uppstår. 

Risken för trafikolyckor ökar i och med att trafiken ökar. 

Arbetsplanen 

Vid projekteringen har massbalans eftersträvats. Alla massor som uppfyller kraven på 

material i olika delar av anläggningen återanvänds inom projektet. Detta görs för att 

minimera över- och underskottsmassor, vilket innebär en god resurshushållning och 

även en god ekonomi. 

Eftersom den befintliga vägen har dålig bärighet behöver delar av överbyggnaden bytas 

ut mot ”bättre” material. Överbyggnaden ska också vara tjockare än den befintliga för att 

få högre bärighet. Detta material måste tillföras utifrån. ”Dåliga” massor från den 

befintliga överbyggnaden återanvänds som terrasseringsmaterial där vägen breddas, 

eller som tjälskydd vid tjälfarlig undergrund. 

Där vägen går över torvmark måste torven från markytorna där vägen breddas schaktas 

bort. Torv kan ibland finnas under hela vägkroppen. Vegetationsmassor från befintliga 

igenvuxna slänter och markytor där vägen breddas kan delvis återanvändas för täckning 

av nya slänter. Sammantaget uppstår trots ambitioner om återanvändning ett 

massöverskott. 

En översiktlig massberäkning har gjorts. Dessa siffror är preliminära men visar 

storleksordningen på de massor som hanteras.  

Schakt för utskiftningar i vägen och för slänter och diken har beräknats till 100 000 m3. 

Av detta återanvänds ca 50 000 m3 på slänter m.m. 50 000 m3 blir överskott och 

behöver transporteras bort. Trafikverket kommer i samarbete med entreprenörerna att 

arbeta för att massorna kan användas som resurs i angränsande etapp eller något annat 

byggprojekt. Upplag kommer förmodligen ändå att behövas. 

Ca 50 000 m3 friktionsmaterial/grovkorning jord behöver tillföras utifrån. 

Vägens överbyggnad kräver material av hög kvalitet och här används bergkross, 60 000 

m3 behövs. Inom projektet sker ingen bergschakt och detta kommer att tas från täkter. 

Konsekvenserna blir små, om uppläggning av överskottsmassor sker på ett lämpligt sätt. 

De ombyggnadsåtgärder som föreslås i arbetsplanen bidrar till att trafiksäkerheten på 

sträckan förbättras och därmed minskar risken att miljön förorenas av läckage som 

uppstår vid trafikolyckor. 
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Förslag till åtgärder i senare skeden 

Lämpliga ytor för etablering etc. under byggtiden anges i arbetsplanen som ytor med 

tillfällig nyttjanderätt. Om fler platser krävs för t.ex. tillfällig uppläggning av massor ska 

anmälan/tillstånd i samband med detta skötas av entreprenören. Val av upplagsplatser 

ska ske med beaktande av de värden som belyses i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Överskottsmassor bedöms ha den karaktären att uppläggning innebär ringa 

miljöpåverkan. Miljöprövningen av upplag ska göras i samråd med kommunens 

miljökontor. 

Täkter för materialförsörjning hanteras av entreprenören. 

Om förorenade massor påträffas i byggskedet ska dessa hanteras efter 

tillsynsmyndighetens och Trafikverkets riktlinjer. 

Störningar och påverkan under byggtiden 

Byggskedet i ett vägprojekt innebär en rad åtgärder och arbetsmoment som genererar 

störningar för närboende och risk för att skador uppstår på miljön. Även om påverkan i 

många fall är begränsad i tiden kan den ofta vara tillräckligt stor för att särskilda 

försiktighetsåtgärder ska vara motiverade. 

Under byggskedet hanteras en rad ämnen som vid olycka eller spill kan påverka mark 

och vatten negativt. Bland dessa finns bland annat petroleumprodukter i form av 

drivmedel, hydrauloljor och smörjmedel. Tankning innebär hantering av större volymer 

av diesel, som kan ha stor negativ påverkan på miljön vid spill. Lokalisering och 

utformning av platser för tankning, förvaring och annan hantering av större mängder 

miljöskadliga produkter har stor påverkan på risken för en olycka med allvarliga 

konsekvenser. 

För vägbyggnadsprojekt ställer Trafikverket krav på kvalitets- och miljöstyrning 

(publikation TDOK 2012:1039 och TDOK 2012:93). I 2012:93 regleras entreprenörens 

miljöarbete, kemiska produkter och andra material samt miljökrav för fordon och 

arbetsmaskiner.  

Bedömningsgrunder 

Stora konsekvenser uppstår om projektet medför långvariga (>år) och omfattande störningar i 
känsliga miljöer. 
Måttliga konsekvenser uppstår om projektet medför långvariga (>år) och måttliga störningar eller 
kortvariga (månader) och omfattande störningar i känsliga miljöer. 
Små konsekvenser uppstår om vägen medför kortvariga (månader) och mindre störningar i 
känsliga miljöer. 

Effekter och konsekvenser 

Nollalternativet 

Inga anläggningsarbeten sker och inga konsekvenser uppstår. 

Arbetsplanen 

Under byggtiden kommer arbeten med tunga maskiner att pågå i området. 

Anläggningsarbetena och trafik med entreprenadmaskiner och transportfordon orsakar 

störningar i form av intrång, buller, luftföroreningar, vibrationer,damning samt risk för 

utsläpp som kan förorena mark och vatten. De boende nära vägen och trafikanterna på 

vägen drabbas av störningarna, i övrigt kan det rörliga friluftslivet och rennäringen 

påverkas. Då arbetena är tidsbegränsade kommer det sannolikt inte att medföra några 

bestående effekter på miljön. 
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Där vägen passerar tomtmark bedöms konsekvenserna för boende i de berörda husen bli 

måttliga, i övrigt små. 

Förslag till åtgärder i senare skeden 

Trafikverket anvisar endast vägområdet och vissa ytor med tillfällig nyttjanderätt som 

arbetsområde. I det fall ytterligare mark behövs ansvarar entreprenören för val av plats 

och att erforderliga avtal och tillstånd anskaffas. Sådana platser ska lokaliseras i samråd 

med kommun och markägare. Tomtmark, brukad jordbruksmark, våtmarker, 

grundvattenförekomsten samt mark i anslutning till vattendrag bör undvikas.  

Vid arbeten i närheten av boendemiljöer bör arbetena anpassas så att inte störningar 

sker vid olämpliga tider. De bullerskyddsåtgärder som beslutas ska om möjligt 

genomföras i tidigt skede så att de ger skydd även under byggtiden. 

Om någon misstänkt fornlämning påträffas i byggskedet ska arbetet omedelbart 

avbrytas och beställaren kontaktas. Anmälan ska göras till länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. 

Objektspecifika miljökrav, utöver de generella, kommer att upprättas och bör innehålla 

bland annat ovanstående. Dessa ingår i underlaget vid upphandlingen av entreprenör. 

Uppföljning 
Den miljöhänsyn och föreslagna skyddsåtgärder som tas upp i denna MKB överförs till 

projektets bygghandling. En checklista–miljö tas fram för att säkerställa att åtgärder 

från MKB förs vidare till arbetsplan, bygghandling och byggskede. 

Tillsammans med Trafikverkets generella och objektspecifika miljökrav utgör de 

miljökraven som ställs i projektet. Uppföljning av dessa krav sker genom entreprenörens 

egenkontroll, på byggmöten samt vid slutbesiktning.  

Effekten av de föreslagna bullerskyddsåtgärderna bör följas upp genom mätningar 

under drifttiden. Utterpassagen ska kontrolleras för att dess funktion ska finnas kvar. 

Viltolyckor och renpåkörningar bör följas upp. Någon övrig effektorienterad uppföljning 

anses inte vara motiverad, då de förväntade miljökonsekvenserna är små. 

Miljömål 

Nationella miljömål 

Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta. Riksdagen antog i april 1999 15 miljökvalitetsmål. Ett 16:e mål, om den 

biologiska mångfalden, antogs i november 2005. De 16 miljökvalitetsmålen ska leda 

vägen för vår strävan att åstadkomma en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. 

Flera av miljömålen rör storskaliga miljöeffekter som klimatpåverkan eller ozonskiktet. 

Dessa miljömål påverkas av mer övergripande faktorer som val av transportslag och 

teknikutveckling för fordonen och i mindre grad av hur vägen utformas i en arbetsplan.  

I detta fall har lastbilstransporter valts i ett tidigare skede och arbetsplanen ska 

möjliggöra detta. 

En del av miljömålen rör naturtyper som inte finns i området. 

Miljömålen som främst berörs av denna arbetsplan är: 

Levande sjöar och vattendrag 

Ett rikt växt- och djurliv 
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Naturmiljön längs vägen påverkas i liten grad av de intrång i marker med höga utpekade 

värden som blir följden av att vägen breddas. Skyddsåtgärder kommer att vidtas både 

vid arbete i vatten och för att återställa den artrika vägkanten i Lovikka. Åtgärder i 

vattendrag görs med bibehållen eller förbättrad biologisk mångfald som mål. Projektet 

motverkar inte dessa mål. 

God bebyggd miljö 

Ett rikt odlingslandskap 

Boende i Lovikka och Huhtanen kommer att utsättas för ökat buller. Då projektets inte 

klarar riktvärden för buller utomhus trots inarbetade åtgärder uppnås inte målet för 

bullerstörningar. Kvaliteterna i odlingslandskapet i Lovikka påverkas inte av projektet. 

Projektmål 

Under hela planeringsprocessen har mål diskuterats, med utgångspunkt från de 

transportpolitiska målen och de nationella miljömålen. I förstudien redovisas 

projektmål för väg 395. Vissa mål har fokus på miljöfrågor, andra på t.ex. funktion och 

samhällsutveckling. Här tas de mål upp som har relevans för MKB. 

Ett av projektmålen i förstudien är att ”Söka klimatneutrala och resurseffektiva 

transportlösningar genom en ständig optimering av infrastruktur och 

transportteknik”. I arbetsplanen och kommande bygghandling kan man sträva mot 

detta genom t.ex. materialval och optimering av masshantering (för att minimera 

energiförbrukning under byggandet). Vid kommande drift och underhåll eftersträvas 

energieffektiva lösningar.  

Projektmålet om god hälsa ”Transportlösningar bidrar till människors goda hälsa tack 

vare ett tryggt samhälle, god boende- och levnadsmiljö och möjligheter till 

medinflytande längs sträckan Kaunisvaara–Malmbanan och Pajala med omnejd” kan 

stödjas i arbetsplanen genom att bullerskyddsåtgärder planeras, att de fysiska 

åtgärderna om möjligt utförs i början av byggtiden för att även skydda mot byggbuller, 

att god tillgänglighet till rekreationsområden och utflyktsmål säkerställs.  

Natur- och kulturmiljö berörs i ett projektmål ”Natur- och kulturmiljö med höga värden 

i berörda områden ska så långt som möjligt bibehålla sina kvaliteter och ha 

förutsättningar för att utvecklas och synliggöras”. Särskild hänsyn ska tas till 

kulturvärden kopplade till renskötsel. Här uppfylls målet genom åtgärder i vattendragen 

för utter och fisk, minimerande av intrång beredskap för skyddsåtgärder mot viltolyckor. 

Man ska också synliggöra värden för natur och kultur. Detta kan göras genom 

tillgänglighet och information om utpekade områden. Samråden med samebyarna ska 

också omfatta kulturvärden. 

Projektmålet om samhällsutveckling lyder ”En attraktiv boendemiljö och ett positivt 

företagsklimat har medfört ökade förutsättningar för att företag etableras och 

utvecklas och bidrar till den kommunala och regionala utvecklingen”, och innefattar 

också rennäringen. Vägprojektet ska verka för en livskraftig rennäring och en god 

arbetsmiljö för renskötarna. Detta sker genom kontinuerliga samråd med samebyarna 

och en gemensam strategi för hur t.ex. barriäreffekter och renpåkörningar ska hanteras. 

I arbetsplanen ingår i detta skede inga fysiska åtgärder som stängsel eller renpassager. 
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Allmänna hänsynsregler 
I miljöbalkens andra kapitel finns ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för 

olika principer som är hörnstenar i strävan mot en ekologiskt hållbar 

samhällsutveckling. Det är enligt 1 § (bevisbörderegeln) verksamhetsutövarens ansvar 

att visa att de allmänna hänsynsreglerna följs.  

I detta projekt har hänsynsreglerna beaktats genom att Trafikverkets planeringsprocess 

följts och olika alternativ har bedömts ur miljösynpunkt.  

För vägbyggnadsprojekt ställer Trafikverket krav på kvalitets- och miljöstyrning 

(publikation TDOK 2012:1039 och TDOK 2012:93) och har möjlighet att ställa 

objektspecifika miljökrav för entreprenaden. Detta berör hänsynsreglerna i  

2 § (kunskapskravet), 3 § (försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga 

teknik), 5 § (hushållnings- och kretsloppsprinciperna) och 4 § (produktvalsprincipen). 

Trafikverket tillgodoser också kunskapskravet genom att ha välutbildad och kompetent 

personal i den egna organisationen och genom att ställa relevanta kompetenskrav vid 

upphandling av konsulttjänster och entreprenader. 

Hänsynsreglerna i 3, 4 och 5 §§ tillgodoses också genom att Trafikverket styr projektets 

materialanvändning och utförande, och åtar sig att genomföra de miljöskyddsåtgärder 

som krävs för att undvika skada på viktiga miljöintressen. Trafikverkets krav på kemiska 

produkter innebär att miljömässigt sämre alternativ kontinuerligt fasas ut när bättre 

alternativ finns på marknaden, vilket är i linje med 4 § (produktvalsprincipen).  

Hänsynsregel i 6§ (lokaliseringsprincipen) anger att platsen för en verksamhet ska väljas 

så att miljöpåverkan minimeras, vilket säkerställs genom Trafikverkets 

planeringsprocess. I detta fall åtgärdas en befintlig väg och lokaliseringsregeln har 

mindre betydelse. 

Trafikverket har som verksamhetsutövare att ta hänsyn till 7 § (rimlighetsavvägning) 

och 8 § (ansvar för skadad miljö) i sin verksamhet.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för föroreningar i utomhusluft (SFS 

2010:477), för vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), för 

omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt för olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660). Detta vägprojekt medför inte att några gällande miljökvalitetsnormer 

åsidosätts. 

Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs. 

Miljökvalitetsnormen för utomhusluft har beaktats. Miljökvalitetsnormen för 

utomhusluft berörs, men bedöms inte överskridas. Enligt nomogram i Vägverkets 

publikation 2001:128 ger årsmedeldygnstrafiken på sträckan ej upphov till att 

luftföroreningar överskrider miljökvalitetsnormerna och trafikmängden ligger långt 

under de värden där mer detaljerade beräkningar behöver övervägas. Normen för 

omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre trafikmängd. 

Pussujoki är en ytvattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer. Den ekologiska 

och kemiska statusen (exklusive kvicksilver) är god. Projektet bedöms inte ha någon 

långsiktig påverkan på vattenkvaliteten då endast tillfälligt arbete i vattnet kommer att 

utföras.  

Grundvattenförekomst (SE748226-179453) har god kvantitativ status och är oklassad 

avseende kvalitet. Projektet bedöms inte påverka grundvattenförekomsten. 
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Kommande sakprövningar 
Val av platser för täkter och uppläggning av massor samt anmälan/tillstånd i samband 

med detta sköts av entreprenören. Om förorenade massor påträffas ska de anmälas till 

tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11 § miljöbalken. 

Vägprojekt som innebär att naturmiljön väsentligt kan förändras ska anmälas för 

samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till tillsynsmyndigheten. Exempel på sådana 

projekt kan vara tillfälliga transportvägar och uppläggning av massor, om de ligger 

utanför vägområdet. 

Tillstånd för markavvattning kommer inte att sökas då de åtgärder som utförs med 

vägdiken syftar till att återställa deras funktion till den ursprungliga. 

Anmälan om vattenverksamhet ska göras för trumförlängning i Pussujoki. 

Dispens från artskyddsförordningen kommer att sökas på grund av störningar i 

områden med höga värden för fågellivet. 

Dispens från biotopskyddet kommer att sökas för eventuella alléer i Lovikka som tas 

bort eller ersätts. 
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tjanst_start.htm#brunn 

Trafikverket. Handbok för vägtrafikens luftföroreningar. 

http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-

om-luft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/ 

  

http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/tjanster/kart-tjanst_start.htm#brunn
http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/tjanster/kart-tjanst_start.htm#brunn
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-om-luft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-om-luft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/
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Bilaga 1. Utdrag ur samrådsredogörelse från förstudien 
Anmärkning: Endast samrådssynpunkter som kan relateras till någon fråga som 

hanteras i denna MKB har tagits med. Exempelvis finns bara yttranden från Sattajärvis 

sameby med i detta utdrag. För att se samrådsredogörelsen i sin helhet hänvisas till 

förstudien. 

Samrådets genomförande  

Samråd syftar till en kommunikation och innebär att Trafikverket fortlöpande skall ta 

tillvara synpunkter under hela planeringsarbetet. Samråd kan vara såväl muntligt som 

skriftligt.  

För att underlätta samrådet har myndigheter, organisationer samt allmänheten 

möjlighet att ta del av förstudien i skriftlig form under samrådstiden. Då kan de lämna 

synpunkter och upplysningar som kan påverka det fortsatta arbetet. Trafikverket 

annonserade i tidningarna Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens-

Kuriren den 24 mars 2012. Förstudien finns tillgänglig sedan den 28 mars 2012. Dels på 

Trafikverket, Residensgatan 18, Sundsbacken 2–4, Luleå samt hos Pajala kommun, dels 

på Trafikverkets hemsida. Samrådstiden för skriftliga yttranden angående förstudien var 

under perioden 28 mars till 20 april 2012.  

De svar och yttranden som kommit in sammanfattas här och utgör sedan tillsammans 

med förstudien en förslagshandling som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan. När länsstyrelsen fattat sitt beslut tar Trafikverket ställning 

till om projektet ska drivas vidare. Trafikverkets ställningstagande dokumenteras i en 

beslutshandling och därmed är förstudien färdig. 

Möten med myndigheter och organisationer 

Pajala kommun 

Informationsmöte har hållit med Pajala kommun inför deras yttrande. På mötet 

redogjorde för projektet Malmtransporter i Norrbotten och projektet Malmtransporter 

Kaunisvaara – Svappavaara. 

Rennäringen 

I arbetet av framtagandet av PM Förutsättningsanalys Rennäring har samråd har hållits 

med berörda samebyar. De synpunkter som framfördes muntligt vid mötena skrevs ner i 

minnesanteckningar. För de samebyar som har verksamhet inom förstudieområdet 

sammanfattas dessa nedan.  

Sattajärvi sameby, datum 2012-03-01 

Sattajärvi sameby påverkas av den utökade trafiken på väg 395. Oro finns för att 

renpåkörningar kommer att öka. Vidare befarar samebyn att trafiken på övriga vägar 

(392, 394 och 99) inom området kommer öka med samma effekt på renskötseln. 

Slutligen, den nya renskötselkonventionen oroar då samebyn riskerar att förlora 

områden i dess norra delar. 
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Trafikverket svarar samtliga samebyar 

Trafikverkets uppdrag är att säkerställa vägarnas funktion och utformning. 

Konkretisering av nödvändiga åtgärder inom vägområdet kommer att utarbetas under 

arbetsplaneskedet. Arbetet kommer att ske i samråd med berörda, bland annat 

samebyarna. Framförda synpunkter och argument har inarbetats i förstudiens 

förslagshandling. 

Synpunkter från allmänheten  

Synpunkter vid allmänna samrådsmöten 

Samrådsmötet hölls i Träffen i Anttis den 28 mars 2012. 

Efter Trafikverkets genomgång av utredningsläge och föreslagna åtgärder vidtog fråge- 

och diskussionsstund med mötesdeltagarna. De synpunkter som framfördes muntligt 

vid mötet skrevs ner i minnesanteckningar. Dessa sammanfattas nedan. 

Fråga 3 

Ett problem är att trafiken håller hög hastighet genom byarna och åtgärder de kunde 

tänka sig var hastighetskamera samt hastighetssänkande åtgärder. 

Trafikverket 

Lastbilarna som kör malmtransporterna kommer att hålla 80 km/timme som 

maxhastighet och att de kommer att övervakas via GPS.  

Ytterligare synpunkter från mötet: 

Bland byborna finns en önskan att bebyggelse och bosättning ska ske i byarna, inte bara 

koncentreras till tätorten Pajala.  

Önskemål finns om gång- och cykelväg från Pajala flygplats och västerut. Även i Lovikka 

finns önskemål och gång- och cykelväg. 

Mötesdeltagarna tyckte att det var viktigt med bättre belysning vid vägen genom byarna. 

De vill gärna se fortsatt samråd med byborna. 

Många mötesdeltagare såg stora fördelar i att genvägen mellan Kaunisvaara och 

Junosuando anläggs. 

Viltstråk ritades in på översiktskarta och ställen där älgar och renar passerar och råkar 

ut för viltolyckor är väster om Antinrova och vid Lovikka. 

Skriftliga synpunkter från allmänheten 

Totalt inkom fem skriftliga yttranden till Trafikverket från allmänheten under det 

genomförda samrådet. Nedan redogörs sammanfattningar av dessa tillsammans med 

Trafikverkets kommentarer. För att skydda privatpersonernas identiteter vid publicering 

på Internet skrivs inte namnen ut. 

Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och 

protokoll finns diarieförda hos Trafikverket. 

Privatperson (2) 
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Privatpersonen tycker att det realistiska alternativet för framtiden är att bygga järnväg 

mellan Kaunisvaara - Svappavaara. Under en övergångstid är kanske vägalternativet en 

förutsättning för att snabbt komma igång med verksamheten. 

För vägalternativet är privatpersonens krav att fastighetens inomhusmiljö åtgärdas med 

bullerisolering av fönstren och utomhusmiljön med bullerskärm mellan vägen och 

fastigheten. 

Trafikverket svarar  

Trafikverkets uppdrag är att förbättra befintlig väg. Bullermätningar kommer 

genomföras och nödvändiga bulleråtgärder tas fram individuellt för varje fastighet. 

Yttranden från myndigheter och organisationer 

Totalt inkom tre skriftliga yttranden till Trafikverket från myndigheter och 

organisationer efter det genomförda samrådet. Nedan redogörs sammanfattningar av 

dessa tillsammans med Trafikverket kommentarer. 

Yttranden från Pajala kommun 

Pajala kommun anser inte att alternativ 1 är lämpligt utan ställer sig bakom alternativ 2. 

En utebliven genväg skulle medföra negativa konsekvenser för Pajala kommun och dess 

invånare. 

Oavsett alternativ anser Pajala kommun att det ska anläggas en gång- och cykelbana där 

olycksrisken för oskyddade trafikanter bedöms som stor. Att bara anlägga vägren för 

oskyddade trafikanter är otillfredsställande eftersom vägen är snötäckt till stor del av 

året.  Trafiksäkerhetsåtgärder bör göras oavsett antalet byinvånare utan bero på den 

faktiska olycksrisken.  

I båda alternativen breddas och rätas den befintliga vägen. En rakare och bredare väg 

inbjuder till högre hastigheter och därför vore det lämpligt att begränsa hastigheten 

genom åtgärder i trafikmiljön i de samhällena som vägen passerar. 

Längs väg 395 finns ett antal slambrunnar som med jämna mellanrum töms. För att 

tömningen även i fortsättningsvis ska kunna utföras, utan att olycksrisken ökar eller att 

framkomligheten begränsas, bör samband mellan tekniska enheten, Pajala kommun och 

Trafikverket initieras innan vägplan fastställs. 

Mycket positivt att frågorna kring bullerstörningar och trygghet i byarna kommer att 

behandlas. 

Pajala kommun undrar hur projektmålen kommer att följas upp av Trafikverket. Pajala 

kommun vill att byarna fanns beskrivna i en förutsättningsanalys. Då skulle det vara lätt 

för Pajala kommun, Trafikverket och de boende i byarna att följa upp projektmålen. 

De tycker att det är olyckligt att beslutet om en eventuell genväg dröjer. Pajala kommun 

är emot en lösning i vilken malmtransporter långsiktigt sker per lastbil. 

Trafikverket svarar 

Trafikverkets uppdrag är att förbättra befintlig väg och att förbättra förutsättningarna 

att gå och cykla inom byarna.  
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Varje förstudie tar om hand de specifika intressen som är för respektive by, 

förutsättningsanalyserna är till för att säkra dem som har intresseområden som sträcker 

sig över flera förstudieområden. 

Projektmålen följs upp genom mätningar där så är möjligt (exempelvis bullermätning, 

anmälda olyckor m.m.) 

Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig över förstudien. 
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Bilaga 2 Samrådsyttrande och beslut från 
länsstyrelsen 
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Karta 1. Föreslagen cirkulationsplats Östersund, Frösön i korsningen mellan väg 609 och väg 592. 
 

 Karta 2. Översiktskarta läget för föreslagen cirkulationsplats.  
 Källa Förstudie 2011-03-21, viss redigering. 
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1. Sammanfattning 
Trafikverket har tillsammans med Östersunds kommun initierat ett arbete att 
öka trafiksäkerheten och framkomligheten i den olycksdrabbade korsningen 
mellan väg 609 och väg 592. För att komma till rätta med problemen föreslås en 
cirkulationsplats. Den planerade trafikplatsen innebär ett begränsat 
markanspråk. Några områden med höga kultur- natur- eller landskapsvärden 
berörs inte av cirkulationsplatsen. Genomförda bullerberäkningar visar på små 
eller inga förändringar av ljudnivåerna. Den planerade cirkulationsplatsen 
medför en generell ökning av trafiksäkerheten. Under byggtiden uppkommer 
störningar för närboende och trafikanter som rör sig i området. Dessa 
störningar är tidsbegränsade.    
 

2. Bakgrund 

2.1 Problem och syfte  
Korsningen mellan väg 609 och väg 592, är problematisk både ur 
trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt.  
Korsningen är olycksdrabbad med ungefär tre gånger så många 
polisrapporterade olyckor med personskador som förväntat. 
 
I korsningen väg 609 och väg 592 finns brister i framkomligheten. Vissa tider på 
dygnet uppstår köbildning beroende på att det är svårt att göra en vänstersväng, 
ut på Vallaleden vid tät trafik. De bilar som köar för att svänga vänster hindrar 
även dem som avser att svänga till höger in mot Östersund.   

2.2 Aktualitet  
Projektet finns med i Länstransportplanen för Jämtlands län gällande 2010-
2021. Objektet kommer att finansieras av Trafikverket och Östersunds kommun.  

2.3 Tidigare utredningar  
En förstudie har tagits fram med beslutshandling daterad 2011-03 -21. 

2.4 Geografisk avgränsning  
Korsningen mellan väg 609 och väg 592 är belägen på Frösön i Östersund (se 
karta 1 och 2). Den geografiska avgränsningen vid beskrivning av värden och 
konsekvenser har gjorts utifrån de planerade åtgärderna, som endast berör 
befintlig vägs närområde.  MKB:n avgränsas till detta område.   
 
2.5 Vägplaneringsprocessen 
Förstudie är det första steget i processen. Förstudie är ett inventeringsskede där 
förutsättningar och problem beskrivs.  
 
Därefter upprättas en arbetsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Arbetsplanen visar var cirkulationen ska ligga och hur den kommer att 
se ut. Syftet med arbetsplanen är att få tillstånd att bygga cirkulationen och få 
tillgång till mark. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver konsekvenserna för 
miljön i omgivningen.  
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Därefter görs en bygghandling som mer i detalj beskriver hur tänkbara åtgärder 
kan utföras.  
 

 

Figur 1: Planeringsprocessen för vägprojekt. Projektet befinner sig nu i arbetsplaneskedet då en 
MKB tas fram. 

 

3 Framtagande av MKB 

3.1 Syfte med MKB 
Syftet med MKB är att säkerställa att miljöhänsyn tas vid lokalisering och 
utformning av cirkulationsplatsen samt vid byggande och drift. MKB kan ha 
olika fokus i olika typer av projekt beroende på planeringsskede och platsens 
karaktär. Samråd är en viktig del av MKB-arbetet dels för att samla kunskap om 
miljöförhållanden och dels för att avgränsa MKB. 

3.2 Avgränsning av MKB 
MKB ska beskriva de huvudsakliga effekterna och konsekvenserna av projektet. 
Små eller försumbara konsekvenser redovisas inte. 
 
MKB beskriver närområdet direkt intill den planerade cirkulationsplatsen. 
Åtgärder för att mildra negativa konsekvenser inom detta område hanteras 
inom arbetsplanen t.ex. buller och bullerdämpande åtgärder. Hantering av 
eventuellt förorenade vägdikesmassor kommer att följa Trafikverkets 
publikation 2007:101 och i första hand användas inom arbetsplaneområdet. 
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Markprover för analys kommer att tas innan bygghandlingen färdigställs. Detta 
gäller väg 592 norr om korsningen med väg 609 och väg 609 väster om 
korsningen med väg 592. där trafikmängden är större än 10 000 fordon per 
årsmedeldygn.  
 
Den planerade cirkulationsplatsen berör dessutom ett större område ett så kallat 
influensområde. Åtgärder för att mildra negativa konsekvenser inom detta 
område kan exempelvis gälla luft och klimat.  
 
Som prognosår har 2030 valts. Prognosår är det år för vilket prognosen görs och 
för vilket effekter och konsekvenser beskrivs.  
 
MKB beskriver riksintresset som finns inom influensområdet, men det kommer 
inte att behandlas utförligt i konsekvensbeskrivningen eftersom värdekärnan 
inte påverkas. 
 
MKB beskriver inte konsekvenser av vibrationer eftersom markförhållandena i 
området är förhållandevis bra och avstånden till intilliggande bostäder är 
relativt långa. 
 
Några hälsopåverkande luftföroreningar har inte beräknats eftersom en 
bedömning enligt nomogrammetoden i VV publ. 2008:32 visar att risk inte 
finns att miljökvalitesnormen för kvävedioxid (NO2) kommer att överskridas. 
Bedömningen är baserad på följande: 
Fordonsmängd=14 619 fordon/dygn 
Emissionsfaktor= 0,9 g/km  
Liten stad (bakgrundshalt 30µg/m3) 
Gaturummets bredd= 40 meter 
Bedömt resultat visar att kvävedioxid ( NO2)  halt: 60µg/m3 att jämföra med 
miljökvalitesnormen på 90 µg/m3. 
Kvävedioxid har använts som indikator för övriga luftföroreningar.   
 
Vid provtagning av asfalten har stenkolstjärainblandning inte påträffats.  
 
De miljöaspekter som bedömts vara viktigast att belysa i denna MKB är: 
 

• Landskapsbild/Stadsbild 
• Buller 
• Farligt gods och risker 
• Påverkan under byggtiden 
 

Miljökonsekvensbeskrivningen har därför koncentrerats på dessa områden. 
Övriga intressen har behandlats mer översiktligt. 
 
 

4 MÅL OCH HÄNSYN 

4.1 Allmänna hänsynsregler 
I Miljöbalkens andra kapitel återfinns de hänsynsregler som varje 
verksamhetsutövare är skyldig att följa. Hänsynsreglerna innebär att den 
ansvarige måste ha kunskap om verksamheten, att man ska vara försiktig och 
vidta skadeförebyggande åtgärder och att verksamheten kan stoppas om den 
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innebär skada på miljön. Verksamheten ska förläggas till en lämplig plats, man 
ska hushålla med råvaror och använda bästa möjliga produkt och teknik. 

4.2 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling i Sverige. 
Anläggande av cirkulationsplatser kan på olika sätt medverka till att uppfylla 
miljömålen. Målen är generationsmål med ett antal delmål som specificeras 
ytterligare på regional och lokal nivå. För detta projekt berörs miljömålen: 
 

• Frisk luft  
• Begränsad klimatpåverkan  
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• God bebyggd miljö 

 

4.3 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken 
kapitel 5. Idag finns fyra gällande förordningar om miljökvalitetsnormer. 
Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. 
Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen.  

 
• Olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477). För att skydda 

människors hälsa vill man med miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
begränsa utsläppen av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly, 
partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren. Normerna för utomhus luft gäller i hela landet. 
Projektet omfattas av denna MKN. 
 

• Omgivningsbuller (SFS 2004:675). Normen avser buller från järnvägar, 
vägar, flygplatser och industriell verksamhet. Normen gäller för vägar 
med mer än 6 miljoner fordon per år. 2011 inleds den andra fasen. Då 
kartläggs kommuner med fler än 100 000 invånare, vägar med fler än 
3 miljoner fordon per år. Kartläggningen ska vara avslutad 2012 och 
resultaten rapporteras till EU och ligga till grund för åtgärdsprogram 
som ska vara utarbetade sommaren 2013.  Väg 609 omfattas av denna 
MKN och kartläggningen av omgivningsbuller pågår och ska vara 
avslutad 2012. 

 
• Olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). 

Storsjön omfattas av denna MKN.  
 

• EU:s vattendirektiv strävar efter att reformera användningen av yt- och 
grundvatten i alla medlemsländer till år 2015. I Sverige tillämpas 
vattendirektivet genom vattenförordningen (SFS 2004:660). Vatten 
myndigheten fastställer miljökvalitetsnormen för sina vatten. För 
Storsjön gäller kvalitetskravet god ekologisk status 2021. För kemisk 
ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) gäller att kvalitetskravet på god 
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kemisk ytvattenstatus skall vara uppfyllt 2015.  Storsjön omfattas av 
denna MKN. 

4.4 Transportpolitikens övergripande mål 
 
Trafikverket har regeringens uppdrag att sköta det statliga vägnätet och ta ett 
Övergripande ansvar för vägtrafiken. Inriktningen har lagts fast i ett 
övergripande transportpolitiskt mål:  
”Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”  
 
FUNKTIONSMÅL 
Tillgänglighet 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
För att uppfylla funktionsmålet föreslås följande preciseringar: 
 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet. 

 
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den 

internationella konkurrenskraften. 
 

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan 
Sverige och andra länder. 

 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken 

medverkar till ett jämställt samhälle. 
 

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, 

och vistas i trafik miljöer, ökar. 
 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 
 
HÄNSYNSMÅL 
Säkerhet, miljö och hälsa  
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.  
För att uppfylla hänsynsmålet föreslås följande preciseringar: 
 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
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• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 
bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

 
• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till 

minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att 
nå uppsatta mål. 

 
Inom flera av de områden som delmålen berör finns brister inom 
arbetsplaneområdet. Konsekvenserna av trafikåtgärderna för att avhjälpa dessa 
brister redovisas i denna MKB. 
 

4.5 Projektmål 

Med utgångspunkt från bristerna identifierade i förstudien och de övergripande 
transportpolitiska målen har följande mål formulerats för detta projekt: 

• Förbättra framkomligheten och minska kötiderna för vänstersvängande 
fordon i korsningarna. 

• Ge måttliga fördröjningar för trafik som skall gå rakt fram i korsningen. 

• Minska risken för personskadeolyckor i korsningarna. 

• Reducera miljöbelastningen (utsläpp av koldioxid). 

• Ge cirkulationsplatserna en god gestaltning 

 
5 Nuvarande markanvändning 

5.1 Befolkning  
Östersunds kommun hade den 30:e september 2011, 59 421 invånare varav ca 11 
317 bor i Frösö församling. Enligt kommunens prognoser kommer inte 
befolkningen att öka nämnvärt i Frösödalområdet fram till år 2030. 

5.2 Befintlig bebyggelse och verksamheter 
Bebyggelsen i Frösödal präglas av blandning mellan flerbostadshus och småhus. 
I anslutning till korsningarna finns trafikrelaterade grönområden (se bild 1 på 
sidan 14). 

5.3 Kommunala planer 
Gälande översiktsplanen för centrala Frösön är från 1998. I den nämns inget om 
förändrad markanvändning i den aktuella korsningen. Grönområdena i 
anslutning till Vallaleden benämns som trafikgrönytor/buffertzoner. En 
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översiktsplan över Östberget  norr om korsningarna är under framtagande, men 
planen förväntas inte påverka trafikflödena i berörda korsningar.  

För korsning väg 592/väg 609 finns en stadsplanekarta (se karta 3) upprättad 
1986 som togs fram i samband med byggande av Vallsundsbron. 
Ombyggnationen av korsningen föranleder en mindre förändring av 
detaljplanen. 

 

Karta 3: Stadsplanekarta som omfattar korsningen väg 609/väg 592.  
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6 Dagens vägsystem 

6.1 Vägens funktion 
Väg 592 är en viktig infartsled till Östersund. Den binder samman områdena 
söder om Storsjön med staden. Vägen är klassad som sekundär länsväg. 

6.2 Nuvarande vägstandard 
Väg 609 och väg 592 har en totalbredd på 9-10 meter inklusive vägrenar. I 
berörd korsning ökar bredden för att rymma höger- och vänstersvängskörfält.  

Hastigheten i korsningen är skyltad till 50 km/h. Före och efter korsningen är 
det skyltat 70km/h. Den verkliga hastigheten är dock betydligt högre. 

6.3 Trafik och trafikanter 
Väg 609 Vallaleden domineras av genomfartstrafik. Korsningen väg 592/väg 
609 trafikeras av Länstrafikens linjer 111, 161 och 162 med ca. 20 dubbelturer 
per vardagsdygn. Landsbygdstrafikens bussar går via Vallsundsbron till 
Östersund, varav 4-6 bussar går via Frösdals torg. Vilket medför att dessa bussar 
tvingas till en svår vänstersväng från väg 592 i korsningen med väg 609 (se karta 
1). 

6.4 Trafikmängder och olyckor  
Årsdygnstrafiken (ÅDT) i korsningen väg 609/väg 592 är:  
Väg 592 norrut mot Östersund  13 000 fordon per dygn 
Väg 609 västerut på Frösön  11 000 fordon per dygn 
Väg 592 söderut mot Vallsundsbron    5 400 fordon per dygn 
 
Under perioden 2004-2008 har det skett 15 korsningsrelaterade olyckor som 
inrapporterats till Polisen i korsningen 592/609. Nästan alla olyckorna gäller 
fordon på väg 592 i riktning från Östersund som ska svänga vänster mot 
Vallsundsbron i korsningen. Totalt har 2 personer skadats svårt och 22 lindrigt i 
olyckorna.  
 
De oskyddade trafikanterna har separata gång- och cykelvägar med planskilda 
passager av väg 609 och 592. Detta medför god trafiksäkerhet för de oskyddade 
trafikanterna. 
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7 Föreslagna vägåtgärder 
7.1 Cirkulationsplats 

En ombyggnad till trafiksäkrare korsning i form av en cirkulationsplats föreslås i 
korsningen väg 609 och väg 592. 

 

Karta 3. Föreslagen cirkulationsplats i korsningen väg 609 och väg 592 i skala 1:3000. 

Nuvarande korsningsutformning har visat sig ha två stora brister: 

• Trafiken längs väg 609 kan idag köra betydligt fortare än den skyltade 
hastigheten genom korsningen. 

• Vänstersvängande fordon från väg 592 får i rusningstrafik vänta så länge 
på en lucka att de samtidigt hindrar högersvängande fordon på samma 
väg. 
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7.2 Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelvägnätet inom området kommer att behålla sin nuvarande 
utformning. 

7.3 Miljöåtgärder 
 Dagvattnet från vägarna och cirkulationsplatsen infiltreras i gräsklädda diken. 

7.4 MKB:s påverkan på vägutformningen 
Eventuella planteringar utförs med för området naturliga arter. 

 

8. Trafikkonsekvenser  

8.1 Cirkulationsplats 
En trafikprognos (se karta 4) har tagits fram för år 2030. Årsdygnstrafiken 
(ÅDT) i korsningen mellan väg 592 och väg 609 förväntas öka till:  
Väg 592 norrut mot Östersund  ca 14 619 fordon per dygn 
Väg 609 västerut på Frösön  ca 12 370 fordon per dygn 
Väg 592 söderut mot Vallsundsbron  ca   6 072 fordon per dygn 
    (6 % utgörs av tung trafik) 

 

Bild 1. Trafikflöden och hastigheter år 2030. Bakgrundsbild källa © Google. 
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8.2 Bedömda trafikkonsekvenser 
Den planerade cirkulationen ansluter väg 592 till väg 609 på ett bättre sätt än 
idag. Dagens problem kommer att minska. Cirkulationen gör att trafiken på väg 
609 kommer att tvingas sänka hastigheten genom korsningen. Cirkulation 
skapar jämnare trafikflöde och minskar köbildning från väg 592. Cirkulationen 
gör också att framkomligheten för vänster- och högersvängande på väg 592 ökar 
markant. Risken för vänstersvängsolyckor minskar. Se även 10.3 Måluppfyllelse 
projektmål. 
 

9 Miljökonsekvenser och åtgärder  

9.1 Begrepp och bedömning av konsekvenser 
Det tänkta projektet med byggande av cirkulationsplats beskrivs i MKB utifrån 
ett antal begrepp: 

Påverkan beskriver förändringen av miljö- och hälsoaspekter som till exempel 
cirkulationsplatsens intrång i grönytor eller hur mycket buller som kommer att 
alstras. 

Effekt är den förändring som påverkan medför. Det kan vara att grönytan inte 
längre är möjligt eller lämpligt att utnyttja för rekreation. 

Konsekvens är en värdering av vad effekterna efter genomförda åtgärder 
medför för de intressen som berörs. De kan exempelvis vara att människor 
tillbringar mindre tid utomhus, vilket ger en negativ konsekvens för deras hälsa. 

Åtgärder är insatser för att förebygga, minska eller kompensera de 
konsekvenser som projektet medför. Det kan till exempel vara att anlägga 
bullerskydd. 

Miljökonsekvenserna bedöms utifrån hur vägprojektet påverkar olika 
miljövärden. Ju högre värde miljöaspekterna har desto större kan 
konsekvenserna bli. Konsekvenserna beräknas utifrån hur stort ingreppet 
beräknas bli. 

Nollalternativ redovisar hur konsekvenserna blir om det planerade projektet 
inte genomförts år 2030. De trafiklösningar som finns idag kvarstår. 

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs det planerade projektet med 
nollalternativet. 
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Tabell 1: Konsekvensbedömning 
 

 Stort ingrepp Medelstort 
ingrepp 

Litet ingrepp 

Stort värde Mycket stor 
konsekvens 

Stor konsekvens Måttlig 
konsekvens 

Medelstort 
värde 

Stor konsekvens Måttlig 
konsekvens 

Liten konsekvens 

Litet värde Måttlig 
konsekvens 

Liten konsekvens Mycket liten 
konsekvens 

 

 

9.2 Landskapsbild/Stadsbild 

Förutsättningar 
Området i anslutning till cirkulationsplatsen består i huvudsak av 
trafikrelaterade grönytor. Landmärken i området är Öneberget i väster och 
Östberget i norr. 

Konsekvenser 
Nollalternativet innebär att cirkulationsplatsen inte byggs och inga nya 
markanspråk uppkommer. 

Byggandet av cirkulationsplats medför ett begränsat markanspråk. Delar av 
parkmarken  försvinner och några identifierade landskapsvärden berörs inte. 
Landskapet kring cirkulationen kommer att förändras och uppfattas som mer 
bebyggt vilket bedöms som en liten lokal negativ konsekvens.   

Åtgärder 
Cirkulationens sidoområden planteras med för området naturliga arter.  
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Karta 4. Miljöintressen. 

9.3 Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Hela Storsjöbygden (Z 25) omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 
kap. 6§ miljöbalken. Centralbygd i kambrosilurområdet kring Storsjön, med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet.  

I influensområdet finns ett flertal fornlämningar. En fornlämning, Frösö 87:1, 
klassad som bevakningsobjekt, finns inom 100 meter från vägmitt, men ligger 
utanför arbetsplaneområdet och kommer inte att beröras av projektet.  
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I anslutning till arbetsplaneområdet finns tre kulturhistoriskt intressanta 
miljöer enligt kulturhistorisk utredning från 1989 utförd av Jämtlands läns 
museum. Inget av objekten kommer att påverkas av projektet. 

Konsekvenser 
Nollalternativet innebär att befintligt landskap bevaras. 
 
Ombyggnad av korsningen till cirkulation medför ett begränsat markanspråk. 
Värdena i riksintresset för kulturmiljövård Storsjöbygden bedöms inte påverkas. 
Konsekvenserna för kulturmiljö bedöms som försumbart negativa.  

Åtgärder 
Markanspråket begränsas i största möjliga omfattning.  

9.4 Buller 

Förutsättningar 
Bullerberäkningar har utförts för nuläget (nollalternativet), öppningsåret och 
prognosåret. Innebörden av de tre olika fallen redovisas nedan.  

• Nuläget: avser dagens utformning med dagens trafikmängder  

• Öppningsåret: avser framtida utformning med ny cirkulationsplats med 
trafikmängder för öppningsåret 2013 

• Prognosåret: avser framtida utformning med ny cirkulationsplats med 
trafikmängder för prognosåret 2030 

Projektet har bedömts att utgöra ej väsentlig ombyggnad vilket ger ett riktvärde 
att följa på 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde, vilket 
avser en ljudnivå som är opåverkad av reflexer från närliggande fasad). 
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Bild 2: Bostadshus för vilka bullerberäkning utförts 

 
Bostads-
hus 

Typ av 
bostadshus 

Ljudnivå  
före 

vägåtgärd 
(nuläget) 

Ljudnivå  
efter  

vägåtgärd 
(öppningsåret) 

Ljudnivå 
efter 

vägåtgärd 
(prognosåret) 

  Ekv 
ute 
vid 

fasad 

Max 
ute 
vid 

fasad 

Ekv 
ute 
vid 

fasad 

Max 
ute vid 
fasad 

Ekv 
ute 
vid 
fasa

d 

Max 
ute 
vid 

fasad 

7a Flerbostadshus 58 67 58 67 58 67 
7b Flerbostadshus 58 67 58 67 58 67 
8 Enbostadshus 55 65 55 65 55 65 
9a Enbostadshus 58 67 58 69 59 69 
9b Enbostadshus 57 66 58 67 58 67 
9c Enbostadshus 52 62 52 66 53 66 
10 Enbostadshus 52 58 52 60 52 60 
11 Flerbostadshus 57 66 57 66 58 66 

Tabell 2: Beräknade bullernivåer angivna i dB(A) 
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Konsekvenser 
Nollalternativet (nuläget) innebär att dagens bullernivåer kommer att kvarstå 
eftersom inga ombyggnadsåtgärder genomförs. 

För öppningsåret medför den planerade cirkulationsplatsen en mindre ökning 
av den ekvivalenta ljudnivån för ett av de närliggande bostadshusen. Samtliga 
närliggande bostadshus har bullernivåer under riktvärdet. 

Prognosåret, då även trafikmängden ökat, innebär små ökningar av den 
ekvivalenta ljudnivån för de närliggande bostadshusen. Samtliga närliggande 
bostadshus har bullernivåer under riktvärdet. 

Åtgärder 
Bullerskyddsåtgärder är ej aktuellt då bullernivåerna ligger under riktvärdet. 

9.5 Ljusstörningar 

Förutsättningar 
Biltrafik kan orsaka ljusstörningar för boende nära vägen. Risk för störningar 
finns främst för näraliggande bostadshus. 

Konsekvenser 
Nollalternativet (nuläget) innebär att dagens situation kommer att kvarstå 
eftersom inga ombyggnadsåtgärder genomförs. 
 
Byggande av cirkulationsplats innebär att trafiken kommer närmare vissa 
bostadshus och att fordonsbelysningens riktning kommer att förändras. 
Ombyggnad av korsningen medför att fordonsbelysningen kan orsaka 
ljusstörningar för näraliggande bostadshus som ligger i körriktningen nära 
föreslagen cirkulationsplats. Konsekvensen bedöms som liten efter åtgärder. 

Åtgärder 
Eventuellt bländande ljus avskärmas med ljusreducerande plank alternativt 
jordvallar med planteringar. Detta utreds vidare i bygghandlingsskedet.  

9.6 Farligt gods och risker 
Förutsättningar 
Länsstyrelsen har tagit fram ett rekommenderat vägnät för farligt gods. Väg 609 
är primär väg för transport av farligt gods. Ungefär 8-10% av den tunga trafiken 
beräknas transportera farligt gods. Det mest förekommande flödet av 
transporter är med petroleum produkter klass 3 och klass 9. Klasserna är 
beroende av vilka farliga egenskaper ämnet eller föremålet har. För information 
om klassificering hänvisas till regelverket ADR-S från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

Konsekvenser 
Nollalternativet innebär att tung trafik fortsätter att trafikera vägkorsningen 
med dagens köbildning och olycksrisker. Bostäder och vattentäkten Storsjön 
utsätts för olycksrisk i samband med utsläpp av farligt gods och drivmedel i 
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samma omfattning som idag. Den planerade cirkulationsplatsen medför en 
generell ökning av trafiksäkerheten jämfört med nollalternativet. Det medför att 
risken för en olycka med farligt gods som innebär utsläpp i anslutning till 
bostadsmiljöer och Storsjön kommer att minska. Konsekvensen bedöms bli 
måttligt positiv. 

Åtgärder 
Inga åtgärder utöver de som den planerade cirkulationsplatsen bedöms 
medföra. 

9.7 Byggtiden 
Förutsättningar 
Under byggtiden uppkommer speciella störningar som är tidsbegränsade. Dessa 
kan vara av betydelse för närboende och trafikanter som passerar genom 
området. Exempel på störningar under byggtiden är buller, vibrationer, damm, 
nedsmutsning, intrång och begränsad framkomlighet. De som bedöms utsättas 
för störningar är boende i Frösödal samt trafikanter på väg 609 och väg 592. 

Konsekvenser 
Landskapsbilden kommer att påverkas inom de områden som tas i anspråk av 
cirkulationsplatsen och ytor som behövs i samband med vägbygget. Vägbygget 
med bodar, maskiner, upplagsytor m.m. blir mer iögonenfallande än den färdiga 
cirkulationsplatsen.  

De trafikanter som rör sig genom området under byggtiden kommer att uppleva 
störningar. Delar av väg 609 kommer att vara avstängd under byggtiden, vilket 
kan medföra omvägar med tidsförlust.  

För att begränsa risken för olyckor under byggtiden upprättas en särskild 
trafikanordningsplan, där beskrivs bland annat hur trafiken leds om. Omledning 
av trafik medför att angränsande lokalgator kan komma att belastas i högre 
omfattning under byggtiden. Detta innebär en tillfällig ökad störning för boende 
i Frösödal, speciellt boende efter Frösövägen. 

Arbete med byggande av cirkulationsplatsen medför buller i närområdet under 
byggtiden. Boende i fastigheter längs västra delen av Södra Strandvägen kan 
komma att uppleva bullret som störande.  

Problem med markvibrationer förväntas inte uppkomma enligt den 
miljöriskanalys som är upprättad av Sweco 2011-09-28. Vissa byggnader 
kommer at besiktigas innan och efter byggskedet för att bedöma om skador 
uppstått under byggtiden.  

Byggskedet kan medföra påverkan på mark och vatten genom utsläpp av 
föroreningar. Risker för genomförande av entreprenaden identifieras i 
Trafikverkets Publikation TDOK 2012:93, ” Generella miljökrav vid 
entreprenadupphandling” och restriktioner upprättas. 

Konsekvenserna är tidsbegränsade och bedöms som måttligt negativa.  
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Åtgärder 
Trafikverket upprättar miljökrav för entreprenadens genomförande och en 
trafikanordningsplan. För buller från trafik till och från byggplatsen gäller 
riktvärden för trafikbuller. Trafik inom byggplatsen bedöms som byggbuller. 
Riktvärden enligt NFS:2004:15. 

Byggverksamhet bör planeras så att bullerstörning till omgivning begränsas så 
att verksamheten så långt möjligt förläggs till mindre störningskänslig tid. Då 
verksamhet under kvällstid, lördagar och söndagar och helgdagar medför större 
störning i områden med boende bör, förutom att ett lägre riktvärde tillämpas 
under dessa tider, även en lämplig begränsning av verksamheten gälla. 

 

10. Måluppfyllelse 

10.1 Miljömål 
Projektet påverkar vissa av de nationella och regionala miljömålen i måttlig 
omfattning. Här beskrivs hur projektet förhåller sig till de för projektet relevanta 
miljömålen.  
 
Frisk luft  
Cirkulationsplatsen ger färre stopp och starter vilket medför en liten minskning 
av utsläppen, därmed kommer även föroreningshalterna att minska något. 
Totalt bedöms det inte bli någon väsentlig förändring av miljökvalitetsmålet. 
 
Begränsad klimatpåverkan. 
Den totala trafikmängden bedöms inte påverkas av ombyggnation till 
cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen ger färre stopp och starter vilket medför 
en liten minskning av utsläppen. Totalt bedöms det inte bli någon väsentlig 
förändring av miljökvalitetsmålet. 
 
Grundvatten av god kvalitet 
Cirkulationen ligger inom 100 meter från Storsjön. Risk för olyckor som kan 
påverka framtida vattenförsörjning minskar något med byggande av 
cirkulationsplats. Projektet bidrar till att målet uppfylls. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
För att undvika skador är det viktigt att de föreskrifter som finns efterlevs. Risk 
för olyckor som kan påverka framtida vattenkvalité minskar något med 
byggande av cirkulationsplats. Projektet bidrar till att målet uppfylls. 
  
God bebyggd miljö 
Livsmiljön för boende nära den nya cirkulationsplatsen påverkas i liten grad. 
Störningarna medför att projektet motverkar målet måttligt. 

10.2 Miljökvalitetsnormer 
Projektet bedöms bidra till att förbättra luftkvalitén och att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (2010:477) klaras eftersom anläggande 
av cirkulationsplats medför mindre stopp och jämnare trafikrytm vilket leder till 
mindre utsläpp av luftföroreningar. År 2030 bedöms även motortekniken ha 
utvecklas vidare.  
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Kartläggning av omgivningsbuller pågår under 2012 och ett åtgärdsprogram ska 
vara klart sommaren 2013. Projektet bedöms inte motverka att 
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller klaras eftersom samtliga närliggande 
bostadshus har bullernivåer under riktvärdet. 

Storsjön omfattas av miljökvalitetsnormen gällande olika kemiska föreningar i 
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Projektet bedöms inte motverka att 
miljökvalitetsnormen klaras. 

Kravet är att Storsjön ska klara kvalitetskravet god ekologisk status 2021 och 
kvalitetskravet på god kemisk ytvattenstatus år 2015. Projektet bedöms inte 
motverka att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster uppfylls. 

 
10.3 Projektmål 
Fem projektmål har formulerats (se avsnitt 4.5 Projektmål). Huvudsyftet är att 
förbättra framkomlighet och säkerhet och minska kötiden. Här ges en kort 
redovisning av vilka åtgärder som kan bidra till att projektmålen uppfylls. 

1. Förbättra framkomligheten och minska kötiderna för 
vänstersvängande fordon i korsningarna. 

• Öka kapaciteten i korsningen genom ombyggnad till cirkulation. 

2. Ge måttliga fördröjningar för trafik som skall gå rakt fram i 
korsningen 

• Cirkulationen kommer att ge fördröjningar för trafiken som går rakt i 
korsningen, men dessa fördröjningar har ändå ansetts som måttliga. 

3. Minska risken för personskadeolyckor i korsningarna. 

• Skapa förutsättningar för säkrare vänstersvängar. 

4. Reducera miljöbelastningen (utsläpp av koldioxid). 

• Cirkulationer skapar jämnare trafikflöde och mindre köbildning vilket 
medför något mindre utsläpp av koldioxid. 

5. Ge cirkulationsplatserna en god gestaltning. 

• En tydlig och enkel gestaltning som ökar orienterbarheten. 
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11 Tillstånd enligt miljöbalken 
Följande tillstånd och dispenser kan komma att bli aktuella: 

Dispens från strandskyddet enligt 7 kap18 § miljöbalken. 

Anmälan för samråd ska göras avseende massupplag enligt 12 kap 6§ 
miljöbalken antingen till länsstyrelsen eller kommunen beroende på om de kan 
innehålla föroreningar eller ej. Om massorna, annat byggmaterial eller avfall ska 
transporteras krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

Nuvarande detaljplan kommer att ändras då delar av cirkulationsplatsen 
hamnar på nuvarande parkmark. För detta ansvarar Östersunds kommun. 

Inga kända fornlämningar berörs av planerade åtgärder. Om nya fornlämningar 
påträffas under byggtiden kan krav på dispens enligt kulturminneslagen bli 
aktuell. 
 

12 Metoder och osäkerheter 
Programmet Trivector buller väg II version 1.0.1 som används för 
bullerberäkningarna bygger på antagande och ger viss osäkerhet i de beräknade 
nivåerna. Bullerberäkningarna bygger på trafikprognoser som i sin tur bygger på 
antaganden om trafikökning. 
 

13 Samråd 
Arbetet med MKB i arbetsplan är en process som enligt väglagen och 
miljöbalken ska ske i samråd med övriga statliga myndigheter, de kommuner, de 
enskilda markägare och övrig allmänhet som kan antas bli berörda. Samråd har 
genomförts med Östersunds kommun och sakägarmöte hölls 2012-03-01 . 
Underlagsmaterial har erhållits från Östersunds kommun och hämtats från 
Länsstyrelsen och kommunens hemsidor. 
 

14 Fortsatt arbete 
Östersunds kommun kommer att upprätta en detaljplan som innefattar ny 
korsningsutformning. Allmänheten och övriga intressenter kommer att ha 
möjlighet att yttra sig inom kommunens detaljplaneprocess. 
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Källor 
Trafikverket 
Handbok MKB publikation 2002:46, Trafikverket 2011:090 
Olycksdata STRADA 2002-2008 datum oktober 2011 
Vägar och gators utformning (VGU, VV publikation 2004:80) 
Förstudie Korsningar på väg 609/592 Vallaleden, 2011-03-21 
Publikation TDOK 2012:93, Generella miljökrav vid entreprenadupphandling 
 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens hemsida www.z.lst.se  
GIS-data från Länsstyrelsen 
URL: http://www.lst.se  
 
Kommunen 
Översiktsplan för centrala Frösön, Östersunds kommun 1998-06-25 
 
Skogsstyrelsen 
Digitalt underlagsmaterial Skogens källa och skogens pärlor  
http://www.skogsstyrelsen.se 
 
Stadsbussarna i Östersund 
www.stadsbussarna.se  
 
Länstrafiken i Jämtland 
www.lanstrafiken-z.se  
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