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Bilaga 1 – Metodbeskriv-
ning 
Syftet med denna bilaga är att ge en bakgrund till 
hur arbetet med beskrivning av miljöaspekter 
och vägplanens miljöpåverkan har genomförts.

Konsekvensbedömningar
I MKB-sammanhang talar man om ofta om 
begreppen påverkan, e¢ekter och konsekven-
ser. Planerade förändringar och verksamheter 
påverkar omgivningen på olika sätt, som ofta kan 
beskrivas på ett konkret sätt. Exempel är att hus 
rivs, vattenområden fylls ut, träd avverkas och 
trafikbuller sprids över omgivningen. 

Den påverkan som identifierats ger e¢ekter på 
miljökvaliteten, som kan mätas eller registreras. 
För att fortsätta exemplen ovan kan vissa hus 
som rivs vara kulturhistoriskt intressanta, delar 
av ett utfyllt vattenområde kan vara särskilt vär-
defulla då de är lämpliga lokaler för grodor, en 
del avverkade träd kan ha höga naturvärden och 
trafikbullret kan öka bullernivån vid bostäder 
med ett antal decibel.

E¢ekterna medför att miljökvaliteten förändras, 
något som ger konsekvenser för olika miljöin-
tressen. Konsekvensbeskrivningen ska belysa 
betydelsen av den förändring man har identifie-
rat i arbetet. Det är viktigt att konsekvenserna 
både beskrivs och värderas i MKB:n. Ofta vär-
derar man dem med en enkel skala till exempel 
små – måttliga – stora konsekvenser. 

Med samma förenklade exempel som ovan skulle 
konsekvenserna av ett projekt kunna beskrivas 
och värderas på detta sätt:

• Måttligt negativa konsekvenser för kultur-
miljön genom att det blir svårare att förstå 
den historiska utvecklingen när intressanta 
hus rivs.

• Stora negativa konsekvenser för natur-
miljön då utfyllnaden av ett vattenområde 
lämpligt för grodor är den enda lämpliga 
delen av området. 

• Små negativa konsekvenser för naturmiljön 
från avverkningen av träd med höga natur-
värden eftersom det är ett fåtal träd i kanten 
av ett  större område. 

• Måttliga negativa konsekvenser för män-
niskors hälsa från höjda bullernivåer vid 
bostäder, ett fåtal boende får buller över 
gällande riktvärden men har tillgång till en 
skyddad uteplats.

Detta är givetvis ett förenklat exempel, det vik-
tiga är principen, att gå från det som är konkret 
och mätbart, påverkan, via de mätbara följderna, 
e¢ekterna, till det som kräver en värdering 
och jämförelse på en mer övergripande nivå, 
konsekvenserna. 

Landskapsbild
Liktydigt med landskapsbild är visuell upp-
levelse av landskapet. Ofta hänger de visuella 
värdena starkt samman med natur- och kul-
turlandskapets värden avseende det historiska 
arvet eller biologisk mångfald. Vid analys av 
landskapets visuella egenskaper avgränsas och 
identifieras landskapets karaktäristiska drag, 
såsom landformer, naturtyper, vegetation, rums-
bildningar, utblickar, säregna landskapselement, 
landmärken, markanvändning, bebyggelsestruk-
tur med mera.

En historisk återblick ger en ökad förståelse för 
vad som format dagens landskap och vilka vär-
den som är extra viktiga att bevara eller utveckla.

Breda vägar, ytkrävande trafikplatser, höga väg-
bankar, slänter och bergskärningar, broar etce-
tera kan ge landskapet en ny karaktär och dela 
upp landskapsrum och miljöer. Anläggningarnas 
utformning kan också påverka upplevelsen av 
landskapet i den lilla skalan, intill bostäder och 
i grönstråk. Den kan skärma av utblickar eller 
skapa nya. Negativa bie¢ekter av bullerskärmar 
bör uppmärksammas.

E¢ekternas betydelse bedöms i förhållande till 
landskapets eller stadens känslighet och värden. 
E¢ekterna kan ha betydelse för estetiska värden 
eller andra viktiga värden i miljön, för närbo-
ende eller besökare.

Det är förändringar (e¢ekter) och konsekvenser 
för människor och miljöintressen i omgivningen 
som behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning 
för ett väg eller trafikprojekt. Förändringar för 
trafikantens upplevelse redovisas normalt till-
sammans med andra e¢ekter som gäller använ-
darna av anläggningen. Det ligger bland annat 
trafiksäkerhetsaspekter i att en väg ska upplevas 
som omväxlande att köra så att bilförare inte ska 
somna.
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Naturmiljö
Naturvärden 
De allra flesta skogar, våtmarker och odlings-
landskap är idag kraftigt omvandlade av män-
niskan och uppvisar en trivial flora och fauna. 
Men det finns ett antal områden som hyser en 
större mångfald arter och naturtyper. Nedanför 
¯ällkedjan utgör dessa områden en mycket liten, 
men värdefull, andel av den totala landarealen.

Det kan röra sig om mer eller mindre opåver-
kade skogs- och våtmarksområden, som utgör 
tillflyktsort för arter och naturtyper som kraf-
tigt missgynnats av dagens skogsbruks- och 
dikningsmetoder. Det rör sig också om miljöer 
i kulturlandskapet. Dessa miljöer har i hög 
grad präglats av mänsklig påverkan, men här 
har övergången från det äldre bondesamhällets 
markanvändning till dagens brukningsmetoder 
missgynnat många växter och djur. Därför har 
de mest tillbakaträngda växt- och djurarterna 
förts upp på nationella hotlistor, så kallade röd-
listor. På dessa listor tas cirka 20 procent av de i 
landet förekommande arterna upp. 

Långtifrån alla värdefulla naturtyper är kart-
lagda. Det kan vara till exempel blandskogar, 
mindre våtmarker, geologiska bildningar, vär-
defulla restbiotoper med liten yta osv. För att 
tillfredställande beskriva naturvärden, och kon-
sekvenserna av planerade ingrepp i naturmiljön, 
görs därför kompletterande fältbesök. Fältarbe-
tet syftar till att identifiera områden som hyser 
värdefull natur. Särskilt noteras hotade arter och 
naturtyper, eller skyddsvärd flora, fauna, natur-
typ och värden knutna till områdets landformer.

Resultatet av fältinventeringarna utgör under-
lag för en bedömning av hur områdenas natur-
värden kan påverkas av olika förslag till väg-
dragning. Bedömningen baseras också på känd 
kunskap om hur vägar och trafik påverkar natur-
miljön, se nedan.

För genomförande och redovisning av naturvär-
desinventeringar finns en svensk standard för 
naturvärdesinventeringar, SS199000 (Swedish 
Standards Institute, 2013). Bedömningsmeto-
den klassificerar naturområden enligt följande 
fyra naturvärdesklasser, där klass 1 är den mest 
värdefulla.

Naturen och vägen
Det svenska vägnätet har sexfaldigats sedan 
andra världskriget och en så omfattande exploa-
tering får naturligtvis konsekvenser för växter 
och djur, men också på andra naturvärden såsom 
till exempel geologiska strukturer. Vi vet idag att 

trafiken antagligen är den allvarligaste negativa 
faktorn för biologisk mångfald efter skogs- och 
jordbruk.

Vägen påverkar växt- och djurlivet genom frag-
mentering, störning och förorening, trafikdöd, 
skapandet av barriärer samt en rad indirekta 
e¢ekter. Det allt tätare infrastrukturnätet till-
sammans med bland annat förändringar inom 
de areella näringarna gör att viktiga livsmiljöer 
styckas upp i så små enheter att stress och lokalt 
utdöende av arter uppkommer. Tillsammans 
med den barriäre¢ekt som vägar skapar, mins-
kar också utbytet av gener mellan dessa småytor, 
vilket leder till inavel som i sin tur minskar förut-
sättningarna för livskraftiga populationer.

Ny forskning visar att minst 10 miljoner fåglar 
dödas i trafiken varje år, liksom 10 % av älgstam-
men. Bland grävlingarna är trafiken den största 
enskilda dödsorsaken och dödstalen är så stora i 
förhållande till den totala populationen i landet 
att grävlingens existens på sikt kan vara hotad. 
Andra djurgrupper och arter som är hårt drab-
bade av trafikdöden är grod- och kräldjuren samt 
igelkotten.

Många arter störs av närheten till en väg, till 
exempel av buller och ljussken. Grodor har svårt 
att höra varandra under lekperioden om lek-
dammen ligger för nära en starkt trafikerad väg 
och en del fågelarter, såsom till exempel vissa 
vadarfåglar, ser ett hot i att kråkor och rovfåg-
lar får utmärkta utsiktsplatser på lyktstolpar 
och dyl. och vågar för den skull inte lägga sitt bo 
nära vägen. Holländska studier visar att häck-
nings- och reproduktionsframgångama för fåg-
lar i öppna marker kan påverkas på ett avstånd 
av över en kilometer från starkt trafikerade 
motorvägar.

Spridning av föroreningar till mark och vat-
ten från vägtrafiken påverkar växt- och djurli-
vet negativt. Groddjur är mycket känsliga för 
denna typ av vattenföroreningar. Det har vidare 
konstaterats att halten tungmetaller i den väg-
nära vegetationen kan vara så stor att den inne-
bär ett hot mot växtätande fåglar och däggdjur, 
vilket innebär ännu större faror för rovdjuren 
eftersom en del gifter ackumuleras högre upp i 
näringskedjan.

Grundvattenförhållandena tillhör de faktorer 
som har avgörande betydelse för vilken vegeta-
tionstyp som utvecklas på en given plats. Även 
naturliga variationer i grundvattennivåer kan 
vara en förutsättning för vissa ekologiska sys-
tem. Förändringar i grundvattenförhållandena, 
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t  ex genom grundvattensänkningar i samband 
med underfarter och vägskärningar, kan ibland 
ge uttorkningse¢ekter långt från den plats där 
intrånget sker. Även små förändringar kan vara 
tillräckliga för att känsliga arter skall försvinna.

Vägar kan också ha positiv inverkan på natur-
värden. Vägrenar utgör ofta viktiga restbiotoper 
i odlingslandskåpet och kan också fungera som 
spridningskorridor, inte minst för den naturliga 
ängsfloran. Vid skärningsslänter som ibland bil-
das vid schaktning, kan till exempel värdefulla 
torrängsmiljöer utvecklas. Sydvända, grusiga 
vägslänter med fläckvis naken jord utgör värde-
fulla miljöer för många insekter.

Kulturmiljö
Kulturminnesvård är att värna om fysiska min-
nen av tidigare generationer, spår av mänsk-
lig verksamhet i alla former. Kulturmiljö-
vård är att värna om helheterna, landskapet, 
sammanhangen.

Skyddsvärda kulturmiljöer kan både vara kom-
plexa och innehålla olika typer av objekt och 
strukturer från olika tidsperioder, och enhetliga 
och då främst bestå av för området typiska eller 
ovanliga/unika objekt eller strukturer.

Exempel på det förra är ett småskaligt odlings-
landskap med ålderdomliga brukningsstruktu-
rer, hägnader med mera. Detta kan även inne-
hålla förhistoriska lämningar som till exempel 
gravar och boplatser från olika tidsperioder.

Detta är också exempel på kulturmiljöer med 
innehåll som visar på ett områdes kontinuitet 
över tiden.

Ett exempel på det senare är områden inom 
vilka koncentrationer av gravar/gravfält, bosätt-
ningar, hällristningar etc finns. Det kan också 
vara exempel på ett fåtal förekommande läm-
ningar inom ett större område.

Lämningarna kan vara från begränsade perioder 
eller spänna över en längre tidshorisont. Ofta är 
det de topografiska/geografiska förutsättning-
arna som gör sådana koncentrationer specifikt 
lämpliga.

Här är det viktigt att påpeka att även sentida 
lämningar, efter mer eller mindre småskalig 
produktion, som till exempel stenbrott, kvarnar, 
sågar med mera har höga kulturhistoriska vär-
den då det är verksamheter som i stort sett helt 
försvunnit under 1900-talet.

För att bedöma det kulturhistoriska värdet i de 
berörda miljöerna har vissa parametrar använts:

• Kunskapsvärdet anger om miljön är en vik-
tig källa till kunskap, kanske unik i sitt slag. 

• Upplevelsevärdet anger om miljön berikar 
och ger färg åt upplevelsen av kulturmiljön 
för såväl boende som besökande. 

• Bruksvärdet talar om ifall miljön används av 
människor idag eller om den har betydelse 
för att kulturmiljön ska bestå. Turismen kan 
också vara brukare av kulturmiljön.

Kulturmiljölagen (KML) skyddar våra fornläm-
ningar och fornfynd. Den reglerar hur byggna-
der och miljöer kan förklaras som byggnads-
minnen. Lagen ger ett speciellt skydd åt landets 
kyrkor. Den förbjuder utförsel ur landet av äldre 
kulturföremål.

I KML, 2 kap 1 § skyddas fornlämningar. Forn-
lämningar är ”lämningar efter människors verk-
samhet under forna tider, som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna”. De ska också kunna antas var äldre 
än från 1850. 

Riksantikvarieämbetet handlägger frågor av 
betydelse för hela landet. Ämbetet arbetar med 
rådgivning, forskning, vård, information och 
utbildning. Ämbetet har det kulturhistoriska 
ansvaret för Sveriges kyrkor och för de byggna-
der som ägs av staten, statliga byggnadsminnen. 
Riksantikvarieämbetet utser även områden som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. 

På regional nivå är det länsstyrelserna som har 
myndighetsansvar. De ansvarar för regional pla-
nering. Deras kulturmiljöenheter, under ledning 
av länsantikvarierna, ansvarar för kulturmiljö-
vården i länen. Det är länsstyrelsen som behand-
lar ärenden som rör tillstånd till intrång i forn-
lämningar. Länsstyrelsen ska även bevaka så att 
riksintressena skyddas. 

Kulturmiljövårdens myndigheter och institutio-
ner kartlägger vad vi bör bevara. Riksantikvarie-
ämbetet, länsstyrelser, kommuner och museer 
inventerar och dokumenterar fornminnen, 
bebyggelse och miljöer.

Friluftsliv och rekreation
Friluftslivsintresset avser skydd av naturkvali-
teter för rekreation och friluftsliv. Med frilufts-
liv avses vistelse i naturen för naturupplevelse, 
fysisk aktivitet eller avkoppling. Till väsentliga 
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naturkvaliteter för friluftslivet hör bland annat 
variationen i landskapet. Även anläggningsbase-
rade aktiviteter, till exempel motorsport, ridning, 
bollspel, skytte etc ingår i friluftslivsintresset.

Urvalskriterier för friluftsintresset är att något 
eller några av följande förutsättningar ska vara 
goda. Det gäller förutsättningar för positiva upp-
levelser vid:

• Natur- eller kulturstudier.

• Vandring eller långfärder på skidor.

• Strövande, cykelturer eller skidåkning.

• Bad, båtsport, kanoting eller skridskofärder.

• Fritidsfiske, jakt, bär- eller svampplockning.

Riksobjekten för friluftslivet är områden som 
har så stora friluftsvärden på grund av särskilda 
natur- och kulturkvaliteter och tillgänglighet 
för allmänheten, att de är eller kan bli attraktiva 
för besökare från hela eller stora delar av landet 
eller utlandet. 

För de mer vardagliga rekreationsmöjligheterna 
är den tätortsnära naturen av stort värde genom 
att den är lättillgänglig. Det är därför viktigt att 
uppmärksamma både direkta intrång och risken 
för indirekt påverkan genom barriäre¢ekter som 
försämrar tillgängligheten. 

Trafikbuller
Buller från trafik är ett stort problem för många 
människor i dagens samhälle. Omkring två mil-
joner människor bedöms vara exponerade för 
trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostä-
der. Den största delen bullerutsatta finns längs 
det kommunala vägnätet men längs de statliga 
vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta 
för högre bullernivåer i sina bostäder än de rikt-
värden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 
Förutom åtgärder i samband med vägutbyggna-
der har Trafikverket i uppgift av riksdagen att 
åtgärda bostäder som idag redan är utsatta för 
höga ekvivalenta trafikbullernivåer. 

På nästa sida redovisas riktvärden ur Trafikver-
kets riktlinje för Buller och vibrationer från 
trafik på väg och järnväg. Riktlinjen gäller från 
2016-01-01, men tillämpas även delvis på projekt 
som startats tidigare.

Det finns vedertagna metoder för att mäta och 
beskriva bullersituationen vid en väg. Normalt 

sett används ekvivalentnivån och maximalni-
vån som mått på trafikbullret. Ekvivalentnivån 
(LAeq) för ett genomsnittsdygn beskriver bull-
ret sammanvägt till ett tal och maximalnivån 
(LAmax) beskriver förhållandena vid enstaka for-
donspassager. Oftast ger ekvivalentnivån bäst 
bild av störningarna medan maximalnivån är av 
intresse främst när en stor andel tunga fordon 
trafikerar vägen. Vilken av dessa nivåer som är 
dimensionerande får avgöras från fall till fall, 
men maximalnivån är sällan dimensionerande 
vid större trafikflöden. 

Båda värdena anges i decibel, dBA, och mät-
skalan är logaritmisk. För den ekvivalenta ljud-
nivån innebär detta att en förändring med 8-10 
dBA uppfattas som en fördubbling respektive 
halvering av ljudnivån. För att överhuvudtaget 
uppfatta någon förändring av ljudnivån krävs en 
förändring med 2-3 dBA. En halvering av avstån-
det mellan mottagare och ljudkälla eller en för-
dubbling av trafikmängden ger en ökning av den 
ekvivalenta ljudnivån med ca 3 dBA. 

Även om små förändringar av bullernivån är 
svåra att uppfatta påverkar de värderingen av 
den upplevda störningen. En förändring på en 
decibel ger en störningsförändring på 15-20% 
medan fem decibel ger en fördubbling respek-
tive halvering av störningen. 

Bullernivån utomhus påverkas av flera olika fak-
torer som kan hänföras till två kategorier:

• Bullerkällans styrka påverkas av trafikmäng-
den, andelen tunga fordon, hastigheten, 
vägens lutning och vägytans egenskaper.

• Bullerdämpningen mellan källa och mot-
tagare påverkas av avståndet, terrängen, 
eventuella skärmar och väderleken. 

Bullernivån inomhus är beroende av utomhus-
bullret och fasadens ljuddämpande förmåga. 
Normalt är fönstren den svagaste delen i fasaden. 
Normal fasaddämpning är mellan 25-30 dBA 
beroende på fasadens standard och trafikför-
hållandena. För en bedömning av vilka bostäder 
som kan bli aktuella för fastighetsnära åtgärder 
antas det värsta fallet, dvs 25 dBA fasaddämp-
ning. Med ljuddämpande fönster och i övrigt bra 
fasad är det möjligt att uppnå en ljudreduktion 
på ca 35 dBA, i enstaka fall ända upp till 40 dBA, 
för ekvivalentnivåerna. Maximalnivåerna inom-
hus är oftast svårare att åtgärda, då frekvenserna 
från tung trafik är lägre och därmed svårare att 
dämpa genom t ex fönsterbyte.
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Bullerstörningars omfattning kan variera bero-
ende på mottagarens och miljöns känslighet 
samt bullrets karaktär. Buller kan orsaka mins-
kad trivsel, sömnstörningar och i värsta fall 
ohälsa för människor i utsatta bostäder. 

Bullerproblemens omfattning kan bedömas med 
hjälp av de riktvärden för vilka bullernivåer 
som kan accepteras vid bostäder som redovisas 
nedan. För vissa fall har dessa riktvärden även 
lagts fast genom riksdagsbeslut, som innebär att 
Trafikverket har att tillämpa dem vid nybygg-
nad eller väsentlig ombyggnad, men att hänsyn 
ska tas till vad som är tekniskt möjligt och eko-
nomiskt rimligt. I befintliga miljöer ska i första 
hand de mest störda bostäderna åtgärdas, de 
med bullernivåer utomhus som ligger 10 dBA 
över riktvärdet. 

För att kunna behandla framtida förhållanden 
studeras bullervärden beräknade med Natur-
vårdsverkets beräkningsmodell, normalt vid 
fasad eller vid befintlig uteplats. 

En särskild avgränsning görs av de fastigheter 
som vid fullt utbyggd väg och utan särskilda bul-
lerskyddsåtgärder beräknas få ljudnivåer över 
gällande riktvärden. Dessa fastigheter benämns 

”berörda” och är de fastigheter som arbetet med 
att ta fram vägnära bullerskyddsåtgärder kon-
centreras kring. Övriga fastigheter beräknas 
uppfylla gällande riktvärden även utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder.

Till grund för avgränsningen görs en beräk-
ning av buller från trafik på ny eller ombyggd 
vägsträcka, med framtida prognosticerad trafik 
cirka 20 år efter vägens färdigställande. För att 

Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik
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Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer  
 
Nedanstående värden är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god eller i 
vissa fall godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets bedömningar om 
behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och 
vibrationsnivåer.  
 
Tabell 1, Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik 

  

                                                              
1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad  
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53 
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h  
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h 
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och 
kvällstid (06-22)  
6 Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt 
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 
Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS  
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad 
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila 
10 Får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)  
11 Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme dagtid (06-18)  
12 Riktvärden för dessa områdestyper beaktas vid nybyggnad av infrastruktur. Åtgärder kan även vara aktuellt 
under vissa förhållanden vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur. 
13 Avser gästrum för sömn och vila 
14 Avser rum för enskilt arbete 

Lokaltyp eller 
områdestyp 

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h, 
utomhus  

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h 
utomhus på 
uteplats/ 
skolgård 

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax 
utomhus på 
uteplats/ 
skolgård 

Ekvivalent 
ljudnivå, 
Leq24h 
inomhus 

Maximal 
ljudnivå, 
Lmax 
inomhus  

Maximal 
vibrations-
nivå, 
mm/s 
vägd RMS 
inomhus 

Bostäder1 2 
 

55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA 5 30 dBA 45 dBA 6 0,4 mm/s7 

Vårdlokaler8    30 dBA  45 dBA6 0,4 mm/s7 
Skolor och 
undervisnings-
lokaler9  

55 dBA3 
60 dBA4 

55 dBA 70 dBA10  30 dBA 45 dBA11  

Bostadsområden 
med låg 
bakgrundsnivå12 

45 dBA       

Parker och andra 
rekreationsytor i 
tätorter12 

45-55 dBA       

Friluftsområden12 40 dBA      
Betydelsefulla 
fågelområden med 
låg bakgrundsnivå 12 

50 dBA      

Hotell12 13    30 dBA 45 dBA  
Kontor12 14    35 dBA  50 dBA 
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avgränsa mot bostäder som ligger strax utanför 
vägområdet används den så kallade ”korvmo-
dellen”. Buller från den ombyggda vägsträckan 
får sträcka sig utanför denna sträcka men buller 
från anslutande vägsträcka som inte berörs av 
ombyggnaden räknas inte in.

Hushållning med naturresurser
Hushållning avser att säkra ett långsiktigt utnytt-
jande av förnybara och icke förnybara resurser. 
Enligt förarbetena till miljöbalken kan hushåll-
ning med naturresurser tolkas mycket brett och 
motsvara målsättningen om långsiktigt hållbar 
utveckling. Denna hushållning ska bedömas 
utifrån sociala, ekologiska och samhällsekono-
miska aspekter.

De naturresurser som är grundläggande för pro-
duktionen och som ofta är relevanta att ta upp i 
samband med MKB för vägprojekt kan hänföras 
till följande intressen: Mark och vatten för are-
ella näringar ( jord- och skogsbruk, fiske, rennä-
ring, jakt). Vattenförsörjningsintressen. Material, 
täkt- och deponeringsbehov, ofta grushushåll-
ningsintressen. Energi/bränslen med hänsyn till 
energihushållningen och den globala påverkan 
som har betydelse för utnyttjande av jorden.

Vattenföroreningar
Opåverkade vattensystem är i vår natur en förut-
sättning för växt- och djurliv med naturlig sam-
mansättning och mångfald. Opåverkade vatten-
system har vidare stor betydelse för människan 
för exempelvis vattenförsörjning och rekreation.

Föroreningar som kan spridas med vattnet från 
vägen är bland annat slitageprodukter från 
vägen samt halkbekämpningsmedel främst 
salt. Även nedfall från avgaser, främst bly, kan 
påverka vägens närmsta omgivning. Den all-
varligaste akuta risken för långtgående e¢ekter 
uppstår dock vid en ev olycka med farligt gods 
t  ex petroleumprodukter som transporteras på 
väg främst i närheten av yt- eller grundvatten-
täkter, känsliga vattendrag eller outnyttjade 
grundvattentillgångar.

Vägen kan också påverka den naturliga vatten-
omsättningen, oftast genom ökad dränering av yt- 
och grundvatten. Vid djupa vägskärningar kan 
naturliga vattenförande lager skäras av eller ge 
upphov till dränering av kringliggande brunnar.

Lokalt kan dessutom erosion uppträda vid 
bortledande av dagvatten. Miljöfarligt gods 
kan vid en olycka också ge e¢ekter på yt- eller 
grundvatten.



E6.20 Hisingsleden, Södra delen  
 MKB till vägplan, bilaga 2 
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Signalarter, skyddade, fridlysta och/eller rödlistade arter funna utmed 
Hisingsleden. Notera att den exakta fyndpositionen är okänd för många arter, 
varför det i kommentaren ges en beskrivning av fyndplatser inom och i 
anslutning till inventeringsområdet.  
 

Art 
Naturvärdes

-objekt 
Källa* 

Signal-

art 

Röd-

listad** 

Art-

skydds-

förord-

ning-

en*** 

Kommentar 

Kärlväxter       

Ask 8 NOAB  EN  Ungträd 

Klockgentiana 24, 26, 28 
AP, 

NOAB 
 VU F  

Skogsalm 5, 12 NOAB  CR   

Skogslind 20 NOAB S    

Storrams 12, 19 NOAB S    

Svinrot 10, 20 NOAB S    

Ängsvädd 10 NOAB S    

Granspira 
26, 27, 28, 

29 
AP  NT   

Insekter       

Källkvicklöpare  AP  NT  Björlandakorset  

Röd sammetsstekel  AP  NT  Björlandakorset 

Smygstekellik 

glasvinge 
 AP  NT  Björlandakorset 

Silversmygare  AP  NT  Björlandakorset 

Almsnabbvinge  AP  NT  Björlandakorset 

Alkonblåvinge 24, 26, 28 AP  EN   

Sexfläckig 

bastardsvärmare 
 AP    Björlandakorset 

Groddjur       

Åkergroda 5 AP   N, F 
Även fyndplatser i omgivningarna utanför 

inventeringsområdet 

Större 

vattensalamander 
 AP   N, F 

Fyndplatser i omgivningarna strax utanför 

inventeringsområdet. Kan använda 

miljöer inom inventeringsområdet för 

födosök och övervintring. 

Kräldjur       

Hasselsnok 18 AP  VU N, F 
Även fyndplatser i omgivningarna, utanför 

inventeringsområdet 

Fåglar       

Havsörn  AP  NT  Förbiflygande, öster om Björlandakorset. 

Fjällvråk  AP  NT  
Förbisträckande/rastande/födosökande, 

bl a noterad vid Björlandakorset. 

Bivråk  AP  VU B 
Förbiflygande/födosökande. Noterad vid 

Björlandakorset. 
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Art 
Naturvärdes

-objekt 
Källa* 

Signal-

art 

Röd-

listad** 

Art-

skydds-

förord-

ning-

en*** 

Kommentar 

Duvhök  AP  NT B 

Förekommer troligen spridd inom 

inventeringsområdet, bl a vid 

Björlandavägen. 

Pilgrimsfalk  AP  NT B Förbiflygande, Björlandakorset. 

Rapphöna  AP    Björlandakorset 

Vaktel  AP    Björlandakorset 

Silltrut  AP  NT  
Förbiflygande, födosökande på åkermark. 

Noterad runt Björlandakorset. 

Gråtrut  AP  VU  
Förbiflygande, födosökande på åkermark. 

Noterad runt Björlandakorset. 

Mindre hackspett 32 
AP, 

NOAB 
 NT  Revirhävdande vid Osbäcken (Lexby). 

Spillkråka  AP  NT B 
Bland annat noterad vid Björlandakorset 

(förbiflygande). 

Gröngöling  AP  NT  
Bland annat noterad vid Kålsereds-

dammarna. 

Tornseglare  AP  VU  Spridd inom inventeringsområdet. 

Nattskärra  AP  NT  
Revirhävdande i Svartemosseområdet 

och vid Kålseredsdammarna. 

Sånglärka  
AP, 

NOAB 
 NT  

På jordbruksmark, bl a vid 

Björlandavägen. 

Hussvala  AP  VU  
Spridd inom inventeringsområdet; bl a 

noterad vid Björlandavägen. 

Backsvala  AP  VU  Födosökande vid Kålseredsdammarna. 

Kungsfågel  AP  VU  Spridd inom inventeringsområdet. 

Stare  
AP, 

NOAB 
 VU  

Spridd inom inventeringsområdet; bl a 

noterad omkring Björlandavägen. 

Ängspiplärka  
AP, 

NOAB 
 NT  

Knuten till jordbruksmark; bl a noterad vid 

Björlandakorset. 

Svart rödstjärt  AP   NT  
Tillfällig, bl a noterad omkring 

Björlandavägen. 

Gulsparv  
AP, 

NOAB 
 VU  

Spridd inom inventeringsområdet; bl a 

noterad vid Björlandakorset. 

Sävsparv 1 
AP, 

NOAB 
 VU  Bland annat noterad vid Björlandakorset. 

Fiskar       

Ål  
AP, 

SLU 
 CR  

Noterad i Osbäcken (väster om 

Björlandakorset) år 2013. 

 

* AP=Artportalen, SLU=Elfiskeregistret, NOAB=Norconsult AB  

** CR=Akut hotad, EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad  

*** B=Arten är upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1, N=Arten har ett starkt skydd i Artskyddsförordningen och finns 

förtecknad i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet, F = Arten är fridlyst i Sverige 
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BILAGA 3.1

E6.20 Hisingsleden, södra
delen inkl Halvors länk
Göteborgs Kommun
VÄGBULLER
Nuläge år 2015

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt frifältsvärden per våningsplan

Bostäder

Övriga byggnader

Kolonistugor (illustration)

Befintliga verksamhetsområden

Uppförstorat område
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m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2015-12-10

Uppdragsnummer: 103 19 41
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BILAGA 3.2

E6.20 Hisingsleden, södra
delen inkl Halvors länk
Göteborgs Kommun
VÄGBULLER
0-alternativ år 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt frifältsvärden per våningsplan

Bostäder

Övriga byggnader

Kolonistugor (illustration)

Befintliga verksamhetsområden

Uppförstorat område

Planerat verksamhetsområde

0 100 200 400 600
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2015-12-10

Uppdragsnummer: 103 19 41
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BILAGA 3

E6.20 Hisingsleden, södra
delen inkl Halvors länk
Göteborgs Kommun
VÄGBULLER
Framtid år 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt frifältsvärden per våningsplan

Bostäder

Övriga byggnader

Kolonistugor (illustration)

Befintliga verksamhetsområden

Uppförstorat område

Planerat verksamhetsområde

0 100 200 400 600
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2016-03-31

Uppdragsnummer: 103 19 41
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