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SAMMANFATTNING
Broarna över Skärkan, Rutjärnbäcken och Kojebäcken på väg 531 över Flatruet är idag
upplåtna för bärighetsklass 1 (BK1) med ett nödrop, men för att klara BK1 i framtiden
behöver de åtgärdas. Idag är fri brobredd 3 meter vilket medför att snöröjningsfordon
har svårt passera. Detta förvärras ytterligare då snön ej försvinner av bron utan lägger sig
som vallar innanför räckena. Åtgärdsförslaget är att bygga nya broar över samtliga
vattendrag med 7 meters fri brobredd och BK1. Bron över Skärkan byggs nedströms
befintlig bro medan broarna över Rutjärnbäcken och Kojebäcken byggs uppströms
befintliga broar. Nya anslutningarna till broarna blir cirka 500 meter totalt per bro.
Byggande av broar innebär vattenverksamhet och tillstånd för nya bron över Skärkan ska
sökas och de övriga två ska anmälas till länsstyrelsen.

Broarna ligger inom ett område med höga naturvärden. Riksintressen är utpekade för
både friluftsliv, vatten och natur. Vidare är Ljungan ovan Storsjön, där vattendragen
mynnar ca tio kilometer nedströms brolägena, utpekad som Natura 2000-område. En
stor del av vattnen i området är också utpekade som nationellt särskilt skyddsvärda och
skyddsvärda vad gäller fiske och natur. Broarna angränsar också till riksintresse för
rennäringen.

Miljökonsekvenser bedöms på kort sikt bli stora då byggnationerna kommer att
föranleda grumling både pga att tunga fordon kör nära stranden och att slänter kommer
att bli blottlagda. Åtgärder för att återetablera vegetation vidtas och
sedimentationsgropar anläggs i dikesutloppen. Vid högt vattenstånd ska
grumlingsförebyggande åtgärder vidtas genom att geotextil spänns över vattendraget
som stoppar upp partiklarna. De partiklar som kommer ut i vattendraget bedöms
sedimentera i Övre Dalsjön ca 5 km nedströms. På lång sikt bedöms konsekvenserna
vara små då sedimenten spolas till sjön.

Inget arbete kommer att behöva utföras i vattnet och vattenfåran kommer därför att bli
orörd i samtliga tre vattendrag.
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Vägplanering och vägprojekteringsprocessen
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs till en arbetsplan enligt Väglagen 15§. MKB
ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter projektet kan medföra på den
omgivande miljön och på människor. MKB ska också möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljö. Vidare ska MKB beskriva vad ett nollalternativ innebär.

I detta projekt innebär detta att MKB ska beskriva hur land- och vattenmiljöerna vid och
nedströms de nya och befintliga broarna och anslutningarna påverkas av projektet samt vad vi ska
göra för att så bra som möjligt återställa miljöerna till ursprunget. Vidare ska störningar under
byggtiden beskrivas och även mildras i form av åtgärder där så är möjligt. MKB ska också visa på
konsekvenser av att broarna inte byts ut utan fortsätter att skötas med normalt underhåll.
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1 Bakgrund & syfte
Väg 531 över Flatruet förbinder Ljungdalen med Mittådalen och är av stor betydelse för
framförallt turism- och rennäring. Ljungdalens expansion kommer ytterligare att öka
turism och sysselsättningen i samhället och därmed ökar behovet av vägen över Flatruet.
Vägen ligger i ett mycket vägglest område och alternativa vägsträckor medför stora
omvägar.

Broarna över Skärkan, Rutjärnbäcken och Kojebäcken på väg 531 över Flatruet är idag
upplåtna för bärighetsklass 1 (BK1) med ett nödrop, men för att klara BK1 i framtiden
behöver de åtgärdas. Idag är fri brobredd 3 meter vilket medför att snöröjningsfordon
har svårt passera. Detta förvärras ytterligare då snön ej försvinner av bron utan lägger sig
som vallar innanför räckena. Broarnas ursprungliga livslängd är satt till 1997.
Vattenverksamheten i Skärkan kräver, enligt miljöbalken, tillstånd från miljödomstolen
och i Rutjärnbäcken samt Kojebäcken krävs anmälan till länsstyrelsen.

Bild 1: Översiktskarta över objektet.

Inom ramen för pågående bärighetssatsningar har bärighetsgruppen i Jämtlands län
prioriterat en bärighetsupprustning av nämnda tre broar längs sträckan. Broarna ska ha
sju meters fri brobredd och klara BK1. Broarna avses ha byggstart under 2012.
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Länsstyrelsen har bedömt att projektet medför betydande miljöpåverkan. Beslut dat.
2010-09-28.

1.1

Projektmål



Broarna ska breddas till fri brobredd 7 meter för bättre framkomlighet.
Broarna ska tåla BK1-transporter året runt i minst 100 år efter åtgärdens
färdigställande.

Projektmål miljö skall ge uttryck för en önskvärd kvalitet i objektet både under byggtiden
och då vägen är färdigställd. Dessa syftar till att minimera påverkan på miljön. Under
förstudieskedet specificerades två miljömål i detta projekt. Dessa bryts ned ytterligare
under respektive område i kapitel 2.

Vägen och vägens sidoområde skall utformas med utgångspunkt i omgivande
landskaps natur- och kulturvärden.
Naturmiljön både på land och i vatten, inom förstudieområdet, ska ha bibehållna
höga kvaliteter efter vägåtgärdens färdigställande.

1.2

Vägåtgärd inkl nollalternativ

Broarna behöver breddas och förstärkas därför har man valt att bygga helt nya broar.
Bron över Skärkan byggs nedströms befintlig bro, ca 10 m, medan broarna över
Rutjärnbäcken och Kojebäcken byggs uppströms befintliga broar, ca 15 respektive 10 m.
Anslutningarna till de nya broarna blir cirka 500 meter totalt per bro. Under byggtiden
står de befintliga broarna kvar och därmed stoppas inte framkomligheten på vägen. När
de nya broarna är klara ska de befintliga rivas.
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Bild 2: Karta över objekten samt bedömt influensområde

Samtliga broar kommer att bli plattrambroar. Alternativ till dessa lösningar skulle kunna
vara att lägga stora valvbågar över vattendragen. Detta skulle dock innebära igenfyllning
av ravinerna och sämre framkomlighet för människor och djur längs vattendragen samt
stor påverkan på både natur- och landskapsvärden.

Nollalternativet skulle vara att inte bygga nya broar utan fortsätta sköta dem med
normalt underhåll. Bärigheten skulle behöva sättas ner till BK2 och snöröjningsfordon
skulle fortsatt ha svårt att ta sig över broarna.

1.3

Trafik

Väg 531 över Flatruet har trafikmängd på ca 140 fordon per dygn (årsdygnstrafik) av
vilka 5 är tung trafik enligt 2004 års mätningar. Denna siffra kan dock variera mycket
beroende på dag. Övervägande delen av trafiken är turistbetonad. Under vintertid stängs
vägen av när förhållandena är för dåliga pga snöfall och drivbildning.

Den fria brobredden är 3 m och broarna är belagda med grus. Skyltad hastighet är 70
km/h vid Kojebäcken och Rutjärnbäcken och vid Skärkan är det 50 km/h.
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Bild 3: Bron över Skärkan

1.4

Samråd

Samråd har skett under processen. Följande synpunkter kom in.
-

-

-

-

-

Strandskyddsdispensansökan ska lämnas in och att en inventering inför denna
bör göras. Inventering är gjord och ansökan kommer göras då arbetsplanen är
fastställd.
Broarna bör utformas med hänsyn till fågelfaunan (strömstare och forsärla)
genom att en hylla byggs under bron som de befintliga broarna har. Se kapitel
2.2.
Det är viktigt att samebyn informeras om arbetet i god tid innan arbetet påbörjas.
Samråd har hållts i arbetsplanearbetet och vidare information kommer att gå
ut inför byggskedet.
Broar bör så långt möjligt utformas med landförlagda brofästen för att påverkan
på vattenområdena ska minimeras. Broar med strandremsor som klarar årliga
högflöden (ej extremhögflöden) projekteras för.
Samråd ska hållas med berörda fiskevårdsområdesföreningar. Detta har gjorts i
MKB-arbetet.
Flödet bör beskrivas. Se kapitel 2.2.

2 Miljöförutsättningar och konsekvenser
Influensområdet uppskattas att vara från brolägena och Skärkan ner till Övre Dalsjön där
en buffring av eventuell grumling och annan påverkan etc kan ske vid åtgärderna (se bild
2).
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För alla delkapitel beskrivs konsekvenserna av broarna samt åtgärdsförslagen
gemensamt.
Specificerade Projektmål miljö finns under respektive kapitel. Om inget står bedöms
inget mål behövas.

Nollalternativet
Inga nya broar byggs vilket medför att vägen måste stängas för tung trafik inom kort och
då får de en omväg på ca 25 mil istället för de fyra milen som dagens väg över flatruet
mellan Funäsdalen och Ljungdalen. Det leder till ökade utsläpp. I övrigt blir det inte
några fysiska ingrepp i landskapet.

2.1

Landskap

Från Skärkan går vägen uppåt fjället genom ett skogslandskap. Vid Rutjärnbäcken och
Kojebäcken har landskapet övergått till fjällterräng. Vägen följer landskapet väl och
erbjuder resande vackra vyer över fjället. Bygget av de nya broarna kommer att innebära
ett sår i naturen där den gamla bron har stått.

Konsekvenser samt åtgärdsförslag
De nya anslutningarna till broarna kan kortsiktigt komma att bli utmärkande i
landskapet då det tar ett tag för vegetation att återetablera sig. För att mildra detta ska
vegetationsmassor läggas tillbaka på de nya slänterna samt i de gamla anslutningarna vid
broarna. All stenkross ska täckas med jordmassor (mineraljord – ej matjord) och sen
med vegetationsavbaningsmassor (i första hand i ytterslänt och sen i innerslänt). Om
inte avbaningsmassor räcker ska ingen plantering ske för att ge bästa möjlighet för den
naturliga vegetationen att ta sig. Ingen sprutsådd av gräs ska göras. På lång sikt bedöms
konsekvenserna bli små på landskapsbilden.
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2.2

Naturmiljö

Inom influensområdet för samtliga broar finns ett stort antal utpekade naturområden.
De presenteras i nedanstående tabell med beskrivning av området.

Förutsättningar

Bild 4 och 5: Ett gytter av utpekade naturområden. Se tabell 1 nedan för beskrivningar.
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Tabell 1: Kort beskrivning av övergripande utpekade naturmiljöområden. Utpekade områden
knutna till enbart en av broarna beskrivs under respektive bro.

Område

Beskrivning

Härjedalsfjällen Det utpekade området (MB 3:6) är mycket vidstäckt och når
Riksintresse Naturvård från Sylsjön och Norska gränsen i nordväst och går ner åt
sydöst i två ben över Anåfjället respektive Henvålen.
Utpekandet i miljöbalken finns för att hindra påverkan på
området som kan skada de natur- kultur eller friluftsvärden
som finns.

Riksintresseområdet bedöms inte påverkas negativt då vägen
behåller samma profil och endast marginellt flyttas i sidled.
Vegetation kommer att återetableras i det ursprungliga broläget
samt i de nya slänterna. Se nedan.
Ljungan ovan Storsjön
– Natura 2000

Natura 2000-områden är utpekade för värdefulla
naturområden (MB 7:27). De är skyddsvärda inom hela EU och
syftet är att bevara dessa naturtyper.

Ljungan ovan Storsjön är utpekat utifrån fyra naturtyper,
Oligo-mesotrofa sjöar, Naturliga större vattendrag av
fennoskandisk typ, Alpina vattendrag med örtrik
strandvegetation och Vattendrag med flytbladsvegetation eller
aktvatiska mossor. Sammanfattningsvis kan området beskrivas
som näringsfattiga vatten med örtrik strandvegetation och låg
grad av fragmentering där långväga vandring för fisk och andra
vattenlevande organismer är möjlig. Vattendraget har mycket
höga akvatiska värden. Utter och Fiskgjuse ingår också i Natura
2000-nätverket och finns i detta område.

Ingen av de tre berörda bäckarna/åarna är utpekat som Natura
2000-område, men är biflöden till Ljungan som är det.

Vattenmiljön kommer att kunna påverkas negativt och
beskrivs mer utförligt nedan.
Artrika vägkanter
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Hela väg 531 är utpekad som artrik av Vägverket. Denna väg
ingår i hänsynsområde Fjällbygd i Jämtlands län. Sträckan

Område

Beskrivning
beskrivs som mosaikartad med landskapsbildsvärden och
inslag av ängsflora vid Skärkdalen och Ljungdalen, och med
artrik delvis kalkgynnad flora utanför dessa områden. Ex på
förekommande arter är brudsporre, skogsnycklar/Jungfru
Marie nycklar, Kung Karls spira, rödkämpar och fjällskära.

De artrika vägkanterna kommer vid broarna att påverkas
tillfälligt. Åtgärder beskrivs nedan.
Nationellt särskilt
skyddsvärda vatten –
natur
Nationellt särskilt
skyddsvärda vatten –
fiske
Nationellt skyddsvärda
vatten – fiske
Regionalt skyddsvärda
vatten - fiske

Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet har
pekat ut nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten i
hela Sverige. Dessa vatten är vatten som behöver ett långsiktigt
skydd. Utöver dessa har länen pekat ut ytterligare vatten som
är regionalt värdefulla.
Både Skärkan, Rutjärnbäcken och Kojebäcken är utpekade som
nationellt och regionalt skyddsvärda vatten. Dessa vatten är
utpekade utifrån samma värden som redovisas ovan för Natura
2000-området. Tilläggas kan även att här finns en storvuxen
ursprunglig öringsstam, tillsammans med harr, sik och röding.

Vattenmiljön kommer att påverkas och beskrivs mer utförligt
nedan.
Ljungan – Riksintresse
skyddade vattendrag

Utpekat enligt miljöbalken 4:6. I detta vattendrag får
vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål ej utföras.

Projektet kommer inte att innebära att vattendragen byggs ut
för kraftändamål. Miljöaspekten beskrivs ej vidare.
Resterande större
grundvattenmagasin

SGU har pekat ut Ljungan som ett värdefullt
grundvattenmagasin. Av fyra klasser där ett (1) är mest
värdefullt har Ljungan klass 4.

Vattenmiljö kommer att påverkas och beskrivs mer utförligt
nedan.

Skärkan
Skärkan är ett oreglerat, klart, artfattigt (med avseende på vattenvegetation) sten-, blockoch hällrikt vattendrag. Den vattenvegetation som finns är främst tråd- och andra
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påväxtalger. I broläget är vattnet strömmande och spår efter en försiktig flottrensning
finns.
Vattnet hyser ett bestånd av vandrande öring som går högt upp i systemet. Vid
platsbesök augusti 2007 hittades inga lekbottnar vid broläget, men läget är sannolikt ett
bra uppväxtområde för öring och även annan fisk. I broläget är vattnet strömmande men
på grund av avsaknaden av djuphålor finns endast ett fåtal ståndplatser för fisk där. Vid
medelvattenflöde saknas strandpassage under bron och vid lågvattenflöde finns
möjligheter för passage endast på södra sidan. Flödet är vid medelvattenföring 4 m3/s
(100-årsflödet är 66 m3/s och 50-årsflödet är 60 m3/s).

Bild 6: Skärkan

Den omgivande växtligheten består i norr av en betesmark utpekad i länsstyrelsens ängsoch betesmarksinventering. På södra sidan är det främst vanliga fjällörter och
fjällbjörkskog. På grund av att vattendraget är så brett är beskuggningen är nästintill
obefintlig.
På bron finns idag strömstare-/forsärleholkar som är bebodda.
Betesmarken är en fuktäng/gräsmark som ingår i länsstyrelsens ängs- och
betesmarksinventering från 2002-2004. Området är betat av getter och det finns en hel
del arter som indikerar höga naturvärden. Marken är dock under igenväxande vilket syns
på tuvbildning och på de stora inslagen av bla hundkäx. Bild 7 nedan visar att de mest
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värdefulla områdena (6410 och 6270) i den utpekade marken inte berörs av vägåtgärden
då den nya bron kommer öster om den befintliga. Inom det utpekade området finns en
husgrund och en enkelmur – dessa kommer inte heller att beröras av vägprojektet.

'
Bild 7: Betesmarken vid Skärkan. Det röda sträcket är den nya sträckningen.
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Bild 8: Tydlig tuvbildning på betesmarken.

Rutjärnbäcken

Bild 9 och 10: Rutjärnbäcken
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Rutjärnbäcken är ett klart vatten med stor andel hällar samt en del grus, sten och block.
Liksom Skärkan är detta vattendrag artfattigt vad gäller vattenvegetation med endast en
liten del tråd- och andra påväxtalger. Vattenflödet vid broläget är svagt strömmande till
strömmande. Nedströms bron är fallhöjden ner till Skärkan ca 100 meter på drygt en
kilometer. Denna sträcka bedöms dock inte utföra ett vandringshinder för fisk. Flödet är
vid medelvattenföring 0,26 m3/s (100-årsflödet är 8,4 m3/s och 50-årsflödet är 7,6 m3/s).

Ett fåtal lekplatser finns vid broläget och som uppväxtområde är platsen väldigt bra.
Ståndplatser är här, liksom vid Skärkan, fåtaliga. Strandpassagemöjligheter finns under
bron på båda sidor vid normalflöde. Vid broläget går vattendraget genom en mindre
ravin och beskuggningen från omgivningen är god tack vare mycket busk (salixarter och
dvärgbjörk) och fjällbjörk. Övrig växtlighet är vanlig låg fjällörtvegetation och myrmark
utan några särskilda naturvärden. På bron finns två strömstare-/forsärleholkar som
verkar ha varit bebodda.

Kojebäcken

Bild 11: Kojebäcken

Kojebäcken är ett klart vatten med stor andel block. Även detta är artfattigt vad gäller
vattenvegetation med endast en liten del tråd- och andra påväxtalger. Vattenflödet vid
broläget är främst strömmande. Nedströms bron får vattnet en kraftig lutning ner mot
Skärkan. Fallhöjden ner till Skärkan är drygt 200 meter på ca tre kilometer. Denna
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sträcka bedöms inte utgöra något vandringshinder. Flödet är vid medelvattenföring 0,22
m3/s (100-årsflödet är 7,2 m3/s och 50-årsflödet är 6,5 m3/s).

Som uppväxtområde är platsen vid bron idealisk, men lekbottnar och ståndplatser är
ytterst få. Omgivande vegetation är fjällhed med främst busk (salix-arter och dvärgbjörk)
som är för lågvuxen för att ge beskuggning åt vattendraget. På bron finns två strömstare/forsärleholkar som verkar ha varit bebodda.

Konsekvenser samt åtgärdsförslag för samtliga broar
Nya broar innebär att vattnet kommer att påverkas. Samtliga broar byggs i torrhet. En
spont slås någon meter från strandkanten på land så att schakten inte inkräktar på
befintlig strandlinje. Grumling kommer trots detta att uppstå pga att tunga fordon kör
nära stranden och att slänter kommer att bli blottlagda. Detta kan ge negativa effekter för
fisk och andra vattenlevande organismer. Om det grumlar flyr fisken nedströms eller
uppströms för att komma undan – det kan göra att fiskleken störs och risk finns att årets
lek blir störd eller helt avbruten. Grumling kan också innebära att ett sedimentlager
lägger sig över botten och medför syrebrist för de organismer som finns där – ex insekter
och fiskyngel. Vid högflöden ska, vid grumlande arbeten, en duk spännas runt
arbetsområdet för att minska konsekvenserna av grumlingen. Vid lågvattenflöden
kommer inga åtgärder att vidtas då partiklarna snabbt kommer att sedimentera. Den
grumling som ändå sprids i vattendraget bedöms sedimentera i närmsta lilla sjö – Övre
Dalsjön – dvs en sträcka på ca fem kilometer kan komma att påverkas.

Åbottnarna kommer inte att påverkas av byggena då broarna byggs från land. De
ståndplatser och lekbottnar som finns kommer att finnas kvar och områdena kring
broarna kommer fortfarande att passa som uppväxtområde för fisk. Önskemål från
fiskevårdsområdet finns att skapa fler ståndplatser i Skärkan så ett tiotal större stenblock
planeras att läggas i ån vid brobygget (> 1 m3).

Nya broar kommer att innebära att befintliga fågelholkar försvinner. Fyra nya holkar för
strömstare och forsärla kommer att sättas på varje ny bro. Konsekvenserna för fågellivet
blir därför små. Under byggtiden kommer dock troligen fåglarna att störas av
verksamheten och inte häcka i brolägena. Den nya bron ska byggas så att mindre djur
samt människor ska kunna gå torrskodda längs vattendraget vid årliga normal- och
högflöden (mw och mhw, ej 50- och 100-årsflöden).

Att bron Skärkan flyttas nedströms innebär att den nya anslutningen norrut kommer att
nagga betesmarken i kanten liksom den artrika vägkanten. Åtgärderna som vidtas för att
minska konsekvensen av detta kommer att göras och beskrivs här för samtliga broar.
Den övre delen av jordmånen kommer att banas av och läggas på hög under byggtiden
under max ett år i högar om max 2 m3. När vägen sen är färdigställd kommer massorna
att läggas tillbaka på de nya vägslänterna, i första hand läggs den tillbaka i ytterslänter
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och om det räcker i innerslänter samt andra blottlagda områden. Vegetationsmassorna
ska krossas innan de läggs ut på slänterna. Om massorna inte räcker ska ingen åtgärd
göras (förutom närmast vattnet, se nedan) förutom att slänterna ska ha luckert jordtäcke
och ej plattas till då detta ger bästa återetableringsresultat samt ger mindre erosion. I
Rutjärnbäcken ska busk grävas bort i sjok (minst 0,5 meter djupt och lika brett som
buskens krona) och återföras i det gamla broläget när befintlig bro har rivts. Detta
kommer att gynna återetableringen eftersom det tar tid för vegetation att etablera sig och
växa på fjället och ge snabbare återbeskuggning till vattendraget. Ingen sprutsådd av
”vägverksgräs” ska ske i de nya vägslänterna. Detta pga att den inte passar in i
omgivningarna samt att den på sikt har en tendens att dö och därefter kväva andra växter
som vill etablera sig. Etableringen av naturlig vegetation tar på grund av det väldigt lång
tid (7-10 år) om gräs sås in. De gamla vägbanorna ska göras om till parkeringsplatser.
Dessa görs väl anpassade till området. De delar som inte blir parkeringsplatser ska återgå
till naturmark genom urgrävning av vägkroppen och återetablering av vegetation genom
återläggning av vegetationsmassor.
För att ytterligare undvika grumling från de bara slänterna och anläggningsområdet ner i
vattendragen kommer sedimentationsdammar att anläggas i utloppet av varje dike, dvs
fyra gropar per vattendrag. Allt vatten från anläggningsområdet ska ledas till dessa
diken. Dessa ”gropar” ska ha en hydraulisk uppehållstid på minst 2 minuter. Groparna
ska vara minst 2 m djupa och när de är fyllda till hälften ska de grävas ur. De ska ligga
minst 10 meter från vattendraget. Marken närmast vattendraget ska, om ingen
vegetation finns där, täckas med grov morän alternativt naturgrusfraktion 0-150 för att
minska risken för erosion och ändå ge möjlighet för naturlig återetablering av vegetation.
På kort sikt är konsekvenserna på naturmiljön stora med blottlagda slänter och stenkross
och därmed mindre beskuggning till vattendragen dessutom kan grumling aldrig helt att
kunna undvikas. På lång sikt bedöms konsekvenserna vara små på naturmiljön då
vegetationen återetablerats och därmed stabiliserar slänterna och skuggar vattnen.
Ljungan kommer inte att påverkas av vägåtgärden tack vare de skyddsåtgärder som
vidtas.

Samlade åtgärder i korthet

En spont slås någon meter från strandkanten på land.
Vid högflöden ska, vid grumlande arbeten, en duk spännas runt arbetsområdet.
Ett tiotal större stenblock ska läggas i Skärkan.
Fyra nya holkar för strömstare/forsärla kommer att sättas på varje ny bro.
Strandpassagemöjlighet ska finnas under samtliga broar upp till mhw.
Återetablering av vegetation (se ovan för mer utförlig beskrivning).
Parkeringsplatserna som anläggs vid vattnen görs väl anpassade till området. De
delar som inte blir parkeringsplatser ska återgå till naturmark.
• Sedimentationsdammar ska anläggas i utloppet av varje dike.

•
•
•
•
•
•
•
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Slänter ska återetableras med naturlig vegetation.
Vattenmiljöerna ska ha samma höga kvaliteter som före projektets
genomförande.
o Bottnarna ska inte ha blivit permanent negativt påverkade av grumling
o Minst det antal ståndplatser och lekbottnar som finns i och nedströms
broläget ska finnas efter vägprojektet
o Holkar för strömstare och forsärla ska finnas på samtliga broar

Slutlig kommentar ang naturvärden
Tillstånd för Natura 2000 bedöms inte behöva sökas då miljön i Ljungan inte kommer
att påverkas på ett betydande sätt.

2.3

Friluftsliv

Två riksintressen för friluftslivet finns vid broarna (se bild 12). Det område som täcker
samtliga broar är utpekat enligt miljöbalken 4:2. Inom detta område ska turismens och
friluftslivets (särskilt det rörliga friluftslivet) intressen beaktas. Det område som täcker
Rutjärnbäcken och Kojebäcken är utpekat enligt miljöbalken 3:6. Här ska området
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Flatruet används
flitigt av jägare,
vandrare,
skoteråkare och av
bilturister pga den
vackra
omgivningen och
gott om vilt.

Konsekvenser
och åtgärder
Inga konsekvenser
på lång sikt bedöms
ske. Se åtgärder för
naturmiljön. För
konsekvenser på
kort sikt – se
byggtiden.
Bild 12: Riksintresse för friluftslivet

2.4

Kultur

Strax nedströms den befintliga bron i Skärkan finns rester av en gammal stenbro som
slutade användas 1937 då den nya bron byggdes. Resterna består av några stenblock på
södra landfästet och en stock från träpelaren mitt i Skärkan.
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Inga övriga områden av kulturhistoriskt intresse ligger vid de befintliga eller nya
brolägena. Broarna är inte utpekade som särskilt skyddsvärda ur kultursynpunkt.

Konsekvenser och åtgärder
Resterna efter det gamla broläget kommer att försvinna. Konsekvenserna bedöms vara
små.

2.5

Boendemiljö

Några fritidshus ligger nära Skärkan. Inga fastigheter finns vid de andra broarna. En
fritidsfastighet vid Skärkan kommer att få en större påverkan från vägen då vägen flyttas
tio meter närmare. En enkel beräkning har dock visat att inga fastigheter kommer att få
buller över riktvärden pga låg trafik och endast 50 km/h.
En medeltrafik på ca 140 fordon per dygn gör att halterna av luftföroreningar och
markföroreningar med god marginal ligger under de tröskelvärden som vägverket
använder sig av för att bestämma om noggrannare utredning krävs (VV 2001:128).
Trots detta ligger inte buller eller luftföroreningar över några gränsvärden.

Konsekvenser och åtgärder
Inga konsekvenser för de boende på lång sikt. För kortsiktig påverkan – se Åtgärder
under byggtiden.

2.6

Naturresurser

Kojebäcken är belägen precis norr om riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken
3:5; Mittådalens samt Handöldalens samebyar. Rutjärnbäcken samt Kojebäcken ligger
båda inom Mittådalens sameby. Både Mittådalens och Handöldalens nyttjar
förstudieområdet som renland. Området söder om Skärkan och väster om v 531 nyttjar
båda samebyarna som vår- (kalvningstiden) och sommarland (kalvmärkning) och hela
området från Skärkan och söderut nyttjas som försommarland (återhämtnings- och
uppbyggnadsperiod för renen) och höstland (slakt och bete) för renarna.
Renkalvningsområdet ligger utanför vägområdet. Båda samebyarna nyttjar en flyttled
strax söder om Kojebäcken.
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Bild 13: Renområden och grundvattenmagasin

SLU har inventerat värdefulla grundvattenmagasin. Ljungan är utpekat som klass fyra
(av fyra möjliga där ett är viktigast).
Projektet har ett massunderskott. Totalt kommer ca 5300 m3 massor att schaktas bort
från brolägena med anslutningar. Dessa massor kommer att kunna nyttjas inom
projektet antingen som fyllnadsmaterial i vägkroppen eller som utfyllnad i slänter. Grus
behöver tillföras för överbyggnaden och det totala massunderskottet beräknas vara ca
14 000 m3.
Med den låga trafikmängd som går på vägen bedöms massorna i sidoområdena inte vara
förorenade (VV publ 2007:101).

Konsekvenser samt åtgärder
För att försäkra att rennäringen inte kommer att störas av broåtgärderna kommer
samebyarna samrådas med inför byggstart. Inga konsekvenser bedöms bli då det
kommer att gå att köra längs vägen under hela byggtiden samt att broarna inte ligger
inom de viktigaste områdena för rennäringen (med viktigaste avses här
kalvningsområden samt riksintresset).
För konsekvenser på grundvattenmagasinet – se kapitlet om naturmiljö.
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2.7

Konsekvenser och åtgärder under byggtiden

Under byggtiden kan en del störningar i form av buller och vibrationer ske. Även
framkomlighetsproblem kan uppstå i och med grävningar etc.

Det finns få boende vid broarna, några fritidshus kommer att beröras. De boende som
bor nära Skärkan ska kontaktas i byggskedet för att bygget ska flyta på smidigt och att de
ska få så lite störning som möjligt. De generella miljökraven för byggtiden i ”Miljökrav
vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader” (vv publ 2006:105) ska
följas. En riskanalys inför bygget ska tas fram för att bedöma omfattningen av buller och
vibrationer samt för att kunna vidta åtgärder för att minska påverkan.
Inget arbete i vatten ska ske. Åtgärder för att minska grumling finns under
naturmiljökapitlet (2.2).
Befintliga broar kommer att rivas utan att påverkan på vattnet kommer att ske. Detta
ställs krav på i bygghandlingen och hur entreprenören kommer att lösa det är inte klart.
Det troligaste är dock att en ställning byggs från land under befintliga broar och
brokroppen sågas itu.

3 Lagkrav
Nationella miljömål
Jämtlands län har brutit ner de nationella miljökvalitetsmålen till regionala mål. De
högst prioriterade miljömålen i detta projekt är Levande sjöar och vattendrag, Storslagen
fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. Med de åtgärder som föreslås ovan bedöms inte
projektet motverka måluppfyllelsen av dessa mål (av något miljökvalitetsmål).
MKN
Ingen miljökonsekvensnorm bedöms ligga i riskzonen för överskridande pga den låga
trafikmängden. Den långa omvägen som blir vägåtgärden inte kommer till stånd kommer
inte att orsaka överskridanden av MKN, men det ger ett onödigt stort utsläpp.
Hänsynsregler
Genom vägplaneringsprocessen inklusive åtgärder i denna MKB följs kraven i
hänsynsreglerna.

4 Tillstånd och prövningar
Kommande prövningar är tillstånd för vattenverksamhet, anmälan för vattenverksamhet,
strandskyddsdispens samt eventuellt tillstånd för masshantering och sidotippar.
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5 Källor
Länsstyrelsen Jämtlands län www.z.lst.se
Rennäringens markanvändning, www.ren2000.se
Gis-Data från Länsstyrelserna www.lst.gis.se
Mittådalens Sameby, Per-Jon Fjellgren
Handölsdalens Sameby, Lennart Blindh
Ljungdalens Fiskevårdsområdesförening, Maj-Lis Åslund

www.trafikverket.se
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