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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
Södra skogsägarna är en ekonomisk förening bestående av 52 000 skogsägare. Virkesvolymen som 
koncernen hanterar i området har stadigt ökat och det finns goda förutsättningar till en fortsatt positiv 
utveckling. För att både minska sin klimatpåverkan och sina kostnader är föreningens mål att allt mer övergå 
från vägbundna till spårbundna transporter.

Norr om samhället Bäckefors i Bengtsfors kommun har Södra Skogsägarna identifierat ett markområde som 
skulle vara lämpligt för en ny virkesterminal för omlastning av virke från lastbil till järnväg. Området ligger 
strategiskt intill länsväg 172, länsväg 166 samt Norgebanan och skulle möjliggöra hantering av 420 000 m3 
virke per år. Området nyttjas idag för skogsbruk. Södra Skogsägarna har i samarbete med Trafikverket utrett 
möjligheterna att anlägga en terminal på platsen. Utredningen har fastställts av Trafikverket och ligger till 
grund för detta och det fortsatta arbetet. 

För att möjliggöra en byggnation på platsen har ett förslag till detaljplan tagits fram. Syftet med detaljplanen 
är att skapa möjlighet för byggnation av en omlastningsterminal för virke vilken i sin tur möjliggör omlastning 
av virke från lastbil för vidaretransport till industrier via järnväg samt lagring. Terminalen är tänkt att nyttjas 
dygnet runt och året om utan begränsningar. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att integrera 
miljöaspekterna i detaljplanen så att en hållbar utveckling främjas. För att uppnå detta ska 
miljöbedömningen fokusera på den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas orsaka. 
Utifrån avgränsningssamrådet med länsstyrelsen och berörda kommuner bedöms följande miljöaspekter i 
denna MKB:

 Vatten
Planförslaget ligger intill vattendraget Kallebäck. Planförslaget är även lokaliserat på 
grundvattenförekomsten Ödskölts moar som står i förbindelse med orten Bäckefors 
dricksvattentäkt. 

 Kulturmiljö
Planförslaget är lokaliserat inom en lämning i form av en militär mötesplats samt ligger i anslutning 
till ett riksintresseområde för kulturmiljön.

 Naturmiljö
Planförslaget ligger till största del inom ett nyavverkat skogsområde men omges även av äldre 
skog. Vattendraget Kallebäck rinner förbi planförslaget.

 Riksintresse för naturvård
Planförslaget är lokaliserat inom ett riksintresseområde för naturvård. Värdet är av geologisk 
karaktär och av vikt för tolkningen av inlandsisens avsmältning.

 Buller och vibrationer
Det finns ett antal närliggande bostadshus som potentiellt kan störas av buller och vibrationer.

 Damning, ljus och lukt
Det finns ett antal närliggande bostadshus som potentiellt kan störas av damning, ljus och lukt.

 Risk- och säkerhet
Planförslaget ligger inom 150 m från transportvägar för farligt gods. 
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Utöver ovanstående har även miljöaspekten klimatpåverkan bedömts i och med att ett av de stora syftena 
med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att minska klimatpåverkan från Södra skogsägarnas 
verksamhet. De olika miljöaspekterna har bedömts utifrån fyra olika alternativ:

Nollalternativet
I nollalternativet förutsätts området för planförslaget fortsätta användas för skogsbruk. Södra Skogsägarna 
fortsätter transportera virke långa sträckor med lastbil söderut till Uddevalla och genom Göteborg till Värö.

Planförslaget
Området ligger öst om korsningen länsväg 166/länsväg 172 och nordöst om befintligt järnvägsspår. 
Planförslaget innebär att området detaljplaneläggs och att planen skapar möjlighet för byggnation av en 
omlastningsterminal för virke. För att möjliggöra tillräcklig yta för omlastningsterminal och 
överlämningsbangård med tillhörande infrastruktur breder planen ut sig ca 800 m norrut längs med länsväg 
172 samt 600 m sydöst längs med järnvägen. För att skapa rätt lutning för terminalen och tillhörande spår 
skulle alternativet även innebära en sänkning av marken med upp till 3 m.

Utformningsalternativ
Utformningsalternativet innebär att planens utbredning längs med Trafikverkets järnväg blir längre än i 
planförslaget då spåret för att köra in till terminalen läggs parallellt med detta, totalt ca 1000 m. Detta 
innebär också att själva terminalen placeras närmare Trafikverkets järnväg.

Alternativ lokalisering
En alternativ lokalisering föreslås ca 3,2 km närmare Norge längs med Trafikverkets järnväg. Här ligger 
järnvägen söder om länsväg 166 vilket innebär att vägen skulle behöva byggas om för att gå under eller över 
stickspåret in till virkesterminalen. Marken är också mer kuperad vilket skulle innebära en sänkning på upp 
emot 14 m på delar av området.

Resultat
I Tabell 1 redovisas ett översiktligt resultat av miljökonsekvensbeskrivningen. Utifrån denna kan utläsas att 
den alternativa utformningen bedöms som det minst fördelaktiga utbyggnadsalternativet. Detta beror 
framför allt på att terminalen hamnar närmare befintlig bostadsbebyggelse med ökade risker för störningar 
för de boende. I detta alternativ dras även järnvägsspåret över Kallebäck vilket ger större negativ påverkan 
på ytvattnet och naturmiljön. Alternativet har därför förkastats och behandlas inte vidare i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Tabell 1. Sammanfattning av alternativens konsekvenser för de olika miljöaspekterna
Mycket stor 

negativa 
konsekvenser

Stora negativa 
konsekvenser

Måttligt 
negativa 

konsekvenser

Små negativa 
konsekvenser

Inga eller 
försumbara 

konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Alt. Utformning Alt. Lokalisering

Grundvatten

Ytvatten

Kulturmiljö
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Naturmiljö

Riksintresse för naturvård

Buller och vibrationer

Damning, ljus och lukt

Risk och säkerhet

Klimatpåverkan

I Tabell 2 redovisas kortfattat bedömningen av miljöaspekterna för de tre kvarvarande alternativen inklusive 
föreslagna åtgärder.

Tabell 2. Sammanfattning av nollalternativets, planförslagets och den alternativa lokaliseringens konsekvenser.
Miljöaspekt Sammanfattning bedömning

Grundvatten

Nollalternativ
Skogsbruk inom området bedöms inte påverka grundvattenkvaliteten 
negativt. Däremot kommer inte den föroreningskälla som misstänks 
ligga bakom förhöjda halter av ftalater i ett grundvattenrör att 
åtgärdas. Konsekvenserna är osäkra men bedöms som måttligt 
negativa.

Planförslag
Hela terminalen och järnvägsspåret kommer förses med tät 
bentonitduk för att säkerställa att inga föroreningar når grundvattnet 
innan rening. Förutsättningar finns att undersöka och sanera 
ursprunget till ftalaterna i grundvattnet. Anläggandet kommer inte 
innebära schakt i grundvatten och därmed inte heller 
vattenverksamhet. Några konsekvenser bedöms inte uppstå.

Alternativ lokalisering
Den alternativa lokaliseringen ligger inte ovan någon 
grundvattenförekomst varmed några konsekvenser inte bedöms 
uppstå.

Förslag på åtgärder
En skötselplan för dagvattenanläggningen och ett 
provtagningsprogram bör upprättas för uppföljning av 
dagvattensystemets funktion.
Ytterligare mätningar av grundvattennivån bör genomföras för att 
säkerställa att anläggandet inte kommer att påverka grundvattnet.



Miljökonsekvensbeskrivning
2021-05-17

Projektnummer 153749

Sigma Civil AB RAPPORT-093575

www.sigmacivil.se 5(76) Version 1.0

Ytvatten

Nollalternativ
Ett fortsatt skogsbruk inom området bedöms inte medföra några 
negativa konsekvenser på vattendraget Kallebäck så länge 
tillräckliga buffertzoner tillämpas.

Planförslag
En ökning av vissa föroreningar i dagvattnet väntas uppstå vilket på 
sikt bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för 
ytvattenkvaliteten i Kallebäck.

Alternativ lokalisering
Stora förändringar i områdets topografi samt ingrepp i myr- och 
våtmarker riskerar att skapa nya avrinningsmönster. Ökade 
föroreningshalter i dagvattnet väntas. Sammantaget bedöms 
alternativet medföra stora negativa konsekvenser på 
ytvattenkvaliteten i Kallebäcken.

Förslag på åtgärder
En skötselplan för dagvattenanläggningen och ett 
provtagningsprogram bör upprättas för uppföljning av 
dagvattensystemets funktion.

Kulturmiljö

Nollalternativ
Ingen risk finns för negativ påverkan på kända lämningar eller på 
siktlinjer mot riksintresseområdet Bäckefors bruk. Några 
konsekvenser bedöms därför inte uppstå.

Planförslag
Lämningar efter en banvaktarbostad kommer förmodligen tas bort. 
Konsekvenserna bedöms som små negativa.

Alternativ lokalisering
Det finns inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar i området och avståndet till riksintresseområdet Bäckefors 
bruk är stort. Några konsekvenser bedöms därför inte uppstå.

Förslag på åtgärder
Hänsyn till miljön vid lämningarna av banvaktarstugan tas i det 
fortsatta planarbetet. För att minimera påverkan under byggnation 
bör stängsling/skydd sättas upp under byggtiden.
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Naturmiljö

Nollalternativ
Risk finns för att ett område med påtagligt naturvärde avverkas. 
Otillräckliga buffert- och skyddszoner längs med Kallebäck och ett 
identifierat naturvärdesobjekt riskerar påverka naturmiljön negativt. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna som måttligt negativa.

Planförslag
Vid stora regnmängder med större flöden av dagvatten till Kallebäck 
kan erosion uppstå med viss negativ påverkan på bäcken. Ökade 
föroreningshalter i dagvatten kan på sikt medföra negativ påverkan 
på bäckens växt- och djurliv. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
som måttligt negativa.

Alternativ lokalisering
Stora förändringar i områdets topografi samt ingrepp i myr- och 
våtmarker riskerar att skapa nya avrinningsmönster. Detta kan få stor 
påverkan på våtmarksområden och sumpskogar med höga 
naturvärden. Ökade föroreningshalter i dagvattnet väntas. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna som stora negativa.

Förslag på åtgärder
Erosionsskydd kan läggas längs en rätad sträcka av Kallebäck, norr 
om järnvägen.

Riksintresse för naturvård

Nollalternativ
Fortsatt skogsbruk bedöms inte påverka riksintressets geologiska 
värden negativt.

Planförslag
Planområdet upptar ca 6-7 % av riksintressets värdekärna. De 
geologiska värdena i detta område kommer försvinna. 
Konsekvenserna bedöms därför som stora negativa.

Alternativ lokalisering
Den alternativa lokaliseringen ligger inte inom riksintresseområdet 
och kommer därför inte heller påverka det.

Buller och vibrationer

Nollalternativ
Eventuellt kan frekvensen på antalet tåg som passerar planområdet 
öka något i nollalternativet i förhållande till nuläget, dock inte i en 
sådan omfattning att det skulle medför buller eller vibrationer som 
får negativa konsekvenser på hälsan.

Planförslag
Ljudmiljön för närliggande bebyggelse kommer försämras något. 
Genom att lägga upp vedvältor och planera arbetet kan dock gällande 
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riktvärden för buller hållas. Inga problem med vibrationer väntas. 
Konsekvenserna bedöms sammantaget som små negativa.

Alternativ lokalisering
I den alternativa lokaliseringen är det längre till bostadsbebyggelse 
jämfört med planförslaget. Dock kan höga bergskärningar förstärka 
ljudet i vissa riktningar. Risken för negativa konsekvenser bedöms 
dock något lägre än för planförslaget. Inga problem med vibrationer 
väntas. Konsekvenserna bedöms sammantaget som små negativa.

Förslag på åtgärder
För att potentiellt kunna minska ljudets utbredning från terminalen 
bör så mycket träd och växtlighet som möjligt sparas mellan 
terminalen och omgivande bebyggelse

Damning, ljus och lukt

Nollalternativ
Vid avverkning kan vissa problem med damning och ljus uppstå, dock 
under en mycket begränsad tidsperiod. Inga negativa konsekvenser 
bedöms uppstå.

Planförslag
Damning från torra grusvägar kan uppstå men bedöms lätt att åtgärda 
och är snabbt övergående. Eventuell lukt från bark när övertäckning 
tas bort är endast tillfällig. Järnvägssignaler kommer att blinka 
dygnet runt, dessa är dock väl avskärmade sidledes och riktade längs 
med järnvägen. Läget för dessa bör inte medföra några störningar för 
bebyggelse. Starka strålkastare kommer användas på terminalen för 
att möjliggöra arbete dygnet runt. Problem med störningar från dessa 
bör kunna åtgärdas genom att rikta in dem samt nyttja avskärmning. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna som små negativa.

Alternativ lokalisering
Avståndet till bebyggelse är 400-500 m varför några problem med 
damning inte bör uppstå. Troligen kommer strålkastarbelysning 
skärmas av genom hög bergskärning och järnvägssignaler bör vara 
placerade så att störning för bebyggelse inte uppstår. Eventuell lukt 
från bark när övertäckning tas bort bedöms som tillfällig. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna utebli alternativt vara 
försumbara.

Förslag på åtgärder
Spara så mycket träd och växtlighet som möjligt runt terminalen för 
att minimera dammspridning och störande ljus.
Rikta strålkastare bort från bebyggelse, släck dem när de inte 
används.
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Risk och säkerhet

Nollalternativ
Ingen ny bebyggelse tillkommer och människor kommer endast vistas 
i området sporadiskt. Några risker med farligt gods bedöms därför 
inte uppstå.

Planförslag
Persontätheten inom området kommer vara låg. De som vistas där 
kommer vara vakna och ha god lokalkännedom vilket innebär att de 
snabbt kan sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka. Sannolikheten 
för olycka med farligt gods bedöms som låg och konsekvenserna som 
små. Ny in- och utfart till området kommer inte påverka 
trafiksäkerheten negativt. Sammantaget bedöms inte några negativa 
konsekvenser uppstå.

Alternativ lokalisering
Utifrån den schematiska placeringen av terminalen kommer 
avståndet till farligt godsleder vara så stort att någon risk inte 
föreligger.

Klimatpåverkan

Nollalternativ
Någon märkbar förändring bedöms inte ske jämfört med nuläget 
avseende transporternas utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. 
Därför bedöms inga konsekvenser uppstå.

Planförslag och alternativ lokalisering
Utsläppen av växthusgaser från transporterna kommer att reduceras 
kraftigt genom byggnation av en omlastningsterminal. Både 
planförslaget och en alternativ lokalisering bedöms därför medföra 
positiva konsekvenser.

Samlad bedömning
Det kan konstateras att både planförslaget och lokaliseringsalternativet ur ett lokalt perspektiv innebär en 
försämring jämfört med nollalternativet. Detta är dock ofrånkomligt i och med att nollalternativet innebär 
fortsatt nyttjande av marken som skogsbruk. All typ av byggnation eller anläggande i området skulle mest 
sannolikt innebära en försämring. Orosmolnen i det inledande skedet låg framför allt över aspekten 
Grundvatten samt Riksintresse för naturvård. Den alternativa lokaliseringen anpassades därför för att ligga 
utanför grundvattenförekomsten och riksintresseområdet. De utredningar som genomförts visar på att 
terminalen kan förläggas enligt planförslaget utan någon risk för negativa konsekvenser på grundvattnet 
varmed någon större skillnad inte föreligger mellan alternativen på den punkten. Den miljöaspekt som 
kvarstår är Riksintresse för naturvård. Av naturliga skäl har planförslaget betydligt större negativa 
konsekvenser på denna aspekt än den alternativa lokaliseringen. Samtidigt görs bedömningen att den 
alternativa lokaliseringen får större negativa konsekvenser på naturmiljön och ytvatten. 
Investeringskostnaden blir sannolikt också betydligt högre för den alternativa lokaliseringen till följd av de 
stora höjdskillnaderna samt behovet av en planskild korsning, där måste en rimlighetavvägning genomföras. 
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I översiktsplanen anger kommunen att det är angeläget att få till stånd bra omlastningsterminaler mellan 
väg och järnväg, något som talar för planförslaget. Å andra sidan gör kommunen ett generellt 
ställningstagande att inom riksintresseområden för naturvård ska naturvärdena skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön. 

Ur ett geografiskt större perspektiv kan positiva konsekvenser ses på miljöaspekten klimatpåverkan. Att 
omfördela transporter av stora volymer virke till järnväg kommer att ha en positiv påverkan genom minskade 
klimatpåverkande utsläpp. Detta är en del av en nödvändig omställning som hela samhället måste genomgå 
för att bromsa den globala uppvärmningen. Färre lastbilstransporter bidrar även till minskade bullernivåer 
samt minskade utsläpp av luftföroreningar i bebyggda områden. Bland annat går många av 
virkestransporterna idag genom Göteborg vilket kan undvikas genom omlastningsterminalen.

Miljökvalitetsmål
De miljökvalitetsmål som bedömts relevanta för projektet är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö samt Ett 
rikt växt- och djurliv.

Genom en omfördelning av transporter till järnväg bedöms planförslaget bidra positivt till målen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning samt God bebyggd miljö. Målet God bebyggd miljö 
bedöms i ett lokalt perspektiv till viss del motverkas genom något ökade störningar för närboende samt 
påverkan på natur- och kulturvärden. Ökade halter av föroreningar i dagvattnet motverkar till viss del 
målen om Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Genom en genomtänkt utformning 
samt bedöms planförslaget varken motverka eller bidra till uppfyllandet av målet Grundvatten av god 
kvalitet.

Uppföljning och övervakning
Fortsatt i detaljplaneskedet och vidare i detaljprojekteringen bör följande delar följas upp:

 I och med att det krävs vissa förutsättningar för att klara de gällande riktvärdena för buller är det 
viktigt att vid miljöprövning av verksamhet som tillåts genom planen, särskilt villkora att 
verksamheten planeras så att gällande riktvärden för buller klaras. Bland annat bör det regleras när 
på dygnet flisning får ske, förslagsvis mellan 06-18.

 Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett antal arter som omfattas av skydd enligt 
artskyddsförordningen, ansökan om dispens kan bli aktuellt.

 En skötselplan för dagvattenanläggnigen samt ett provtagningsprogram bör upprättas för att följa 
upp att dagvattensystemet fungerar som avsett. 

 Delar av verksamheten kan komma att kräva en anmälan enligt miljöbalken, framför allt lagringen av 
timmer och aska samt flisning.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Södra skogsägarna, vidare kallat Södra, är en ekonomisk förening bestående av 52 000 skogsägare. 
Virkesvolymen som koncernen hanterar i området har stadigt ökat och det finns goda förutsättningar 
till en fortsatt positiv utveckling. 

Området präglas av mycket skogsmark. Lokalt förbrukas biobränsle i ett antal värmeverk samt del av 
den massaved och det timmer som avverkas i området, men betydande volymer massaved och 
sågtimmer transporteras söder- eller norrut. Södra använder merparten av det timmer och massaved 
som anskaffas inom Bohuslän och Dalsland vid koncernens sågverk och massabruk i Värö.

Under 2011 uppförde Södra ett av Europas modernaste sågverk i Värö med en kapacitet på 600 000 
kubikmeter på tre skift. År 2013 fattades beslut om investeringar på 6 miljarder i koncernens tre 
massabruk, varav 4 miljarder i massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en ökad produktion från 425 
000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största, modernaste och 
mest energieffektiva för produktion av barrsulfatmassa. Invigning skedde 2016.

Transporter med tåg är sedan stormen Gudruns framfart en viktig del av Södras logistiksystem för 
virke. Nuvarande upplägg visas nedan, Figur 1. Barrved och sågtimmer levereras till massabruket och 
sågverket i Värö och lövmassaved transporteras med tåg till södras massabruk i Mörrum och 
Mönsterås. Idag sker även en hel del transporter med lastbil. Av miljömässiga och ekonomiska skäl 
är planen att övergå allt mer från vägbundna till spårbundna transporter.

I närheten av orten Bäckefors i Bengtsfors kommun har Södra Skogsägarna identifierat ett 
markområde som bedömts ligga strategiskt bra till för en virkesterminal för omlastning av virke från 
lastbil till järnväg. För att beskriva funktioner, utformning och drift av en terminal på platsen har Södra 
Skogsägarna i samarbete med Trafikverket tagit fram en funktionsutredning. Utredningen har 
fastställts av Trafikverket (TRV 2018/127665 2020-07-06) och är det dokument som ligger till grund 
för det fortsatta arbetet inklusive föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.
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Figur 1 Schematisk bild av Södras järnvägstransporter från olika terminaler till Värö, Mönsterås och Mörrum. 
Blå pil = barrved, gul pil = lövved.

1.2 SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggnation av en omlastningsterminal för virke 
vilken i sin tur möjliggör omlastning och lagring av virke från lastbil för vidaretransport till industrier 
via järnväg. Terminalen är tänkt att nyttjas dygnet runt och året runt utan inskränkningar. Detta är 
nödvändigt då kapaciteten och tillgång på tåglägen på järnvägarna från Bäckefors till målpunkter i 
Värö och Mörrum kan kräva att ankomst, avgång och lastning av tåg ska kunna genomföras utan 
begränsningar. Systemutformningen ska möjliggöra konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva 
transporter på järnväg. För att den planerade anläggningen inte ska orsaka trafikstörningar på 
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Trafikverkets spår ställer myndigheten krav på att tåget i sin helhet ska kunna köras in på 
virkesterminalen utan stopp på Trafikverkets anläggning. 

Behov finns att lyfta över ca 300 000 ton virke från landsvägstransport till järnväg vilket motsvarar 
6 000 lastbilslaster per år. I dagsläget räknar Södra Skogsägarna med ca 27 lastbilsleveranser per 
dygn samt 1-2 tågavgångar per dag, 5-7 dagar i veckan kommer att hanteras inom anläggningen. 
Anläggningens kapacitet kommer att ligga på ca 420 000 kubik virke per år.

Syftet med miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att integrera 
miljöaspekterna i detaljplanen så att en hållbar utveckling främjas. För att uppnå detta ska 
miljöbedömningen fokusera på den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas 
orsaka. 

1.3 LAGSTIFTNING
Detaljplaner upprättas av kommunen för att reglera användningen av mark- och vattenområden samt 
bebyggelse och byggnadsverk inom ett visst område. En detaljplan reglerar vad såväl enskilda som 
myndigheter får och inte får göra inom ett område. Detaljplanen är juridiskt bindande och gäller tills 
dess att den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en detaljplan ska undersöka om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ett så kallat 
undersökningssamråd enligt 4 och 5 §§ förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
samt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas i enlighet med 6 kap miljöbalken. Vad en 
miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan ska innehålla finns utförligt angivet i miljöbalkens 6 
kapitel, 12 och 13§§. Det är emellertid endast den betydande miljöpåverkan som rent formellt ska 
bedömas och beskrivas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering- och 
beslutsfattande så att en hållbarutveckling främjas.

1.4 SAMRÅD
UNDERSÖKNING
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljöbedömning göras för planer och program om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den analys som 
leder fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte. Denna 
undersökning genomfördes gemensamt av Bengtsfors kommun och Sigma Civil där det bedömdes att 
planen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och att en MKB ska tas fram.

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
Ett avgränsningssamråd genomfördes i maj 2020 med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Dalslands 
Miljö- och energiförbund samt angränsande kommuner till Bengtsfors. Efter samrådet har aspekten 
Kulturmiljö vidgats till att förutom fornlämningar även omfatta det angränsande riksintresseområdet 
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KP8. Aspekten Naturmiljö har vidgats till att omfatta naturvärden, skyddade arter och skyddade 
fågelarter inom hela området. Vidare har aspekterna Risk- och säkerhet, vibrationer, damning, ljus 
och lukt tillkommit. Efter avgränsningssamrådet har även den geografiska avgränsningen utvidgats. 
Efter önskemål från Länsstyrelsen har även en alternativ lokalisering utanför riksintresseområdet för 
naturvård samt dricksvattenförekomsten Ödskölts moar tagits fram.

2 AVGRÄNSNING

2.1 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Geografiskt omfattas MKB:n av de föreslagna lokaliseringarna samt:
- Grundvattenförekomsten Ödskölts moar.
- Förekommande bostadsbebyggelse mellan järnvägen och länsväg 166/172 samt på fastighet 

Vången 1:23 och Vättungen 1:403.
- Närliggande sumpskogar.

2.2 TIDSMÄSSIG AVGRÄSNING
Utbyggnationer enligt detaljplanen bedöms vara genomförda till år 2025. Driftrutiner och arbetssätt 
bedöms ha etablerats ordentligt efter ytterligare 5 år. Därför avgränsas MKBn tidsmässigt till år 2030.

2.3 ÄMNESAVGRÄNSNING
I 6 kap. 11 § MB listas vad en MKB för planer och program ska innehålla. De miljöaspekter som kan
medföra betydande miljöpåverkan på miljön och människors hälsa till följd av planförslaget ska
konsekvensbedömas och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning.

Avgränsning av miljöaspekter har gjorts i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Följande miljöaspekter beskrivs och bedöms i föreliggande MKB:
- Vatten. Här inkluderas ytvatten i form av Kallebäcken, grundvattenförekomsten Ödskölts moar, 

Bäckefors vattentäkt samt enskilda vattentäkter.
- Kulturmiljö. I denna aspekt ingår påverkan på förekommande fornlämningar samt det 

angränsande riksintresseområdet KP8
- Riksintresse för naturvård. Här utreds påverkan på de geologiska värden som skyddas av 

riksintresset.
- Naturvärden. Här inkluderas naturvärden, skyddade arter enligt artskyddsförordningen samt 

skyddade fågelarter.
- Buller och vibrationer. I denna aspekt utreds frågan om störande buller och vibrationer för 

närboende.
- Damning, ljus och lukt. Störningar i form av damning, ljus och lukt utreds till följd av kommande 

flis- och askhantering.
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- Risk- och säkerhet. Här utreds de risker som föreligger kopplat till transport av farligt gods på 
passerande väg- och järnväg.

3 ALTERNATIV

3.1 NOLLALTERNATIV
Nollalternativet ska möjliggöra en jämförelse med en sannolik utveckling om den aktuella 
detaljplanen inte kommer till stånd. Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens 
förslag på övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och 
konsekvenser. Nollalternativet är inte en beskrivning av aktuella förhållanden utan är en 
framskrivning av tillståndet i miljön.

I detta fall antas nollalternativet innebära att områdets markanvändning till stor del fortsätter som i 
nuläget, dvs skogsmark. Vidare innebär nollalternativet att timmer körs med lastbil till terminal i 
Uddevalla för omlastning till järnväg, samt via Göteborg till Värö bruk.

3.2 PLANALTERNATIV
Planalternativet ligger nordväst om Bäckefors samhälle i Bengtsfors kommun, Figur 2.

Figur 2 Planalternativets lokalisering i södra delen av Bengtsfors kommun.
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Området ligger öster om korsningen länsväg 166/länsväg 172 och nordöst om befintligt järnvägsspår. 
Ca 30 av områdets knappt 36 hektar är avverkat eller består av mycket ung skog. Området i direkt 
anslutning till järnvägen är dock bevuxen med fullvuxna träd, framförallt gran, Figur 3.

Figur 3 Avverkat och planterat område respektive äldre skog inom föreslaget planalternativ.

Alternativet möjliggör tillräckligt med yta för en omlastningsterminal med lastning från båda sidor av 
vagnarna, en lagringsterminal samt rundgångsspår (överlämningsbangård). Lastterminalen byggs 
med två parallella spår på 560 m och 50 m utdragsspår för lokrundgång. Detta möjliggör körning med 
540 m långa vagnsätt. Upplagsytor förläggs på vardera sidor om spåret. I bortre delen från 
anslutningsväxeln räknat förläggs ett vagnreparationsspår med ett kort vändspår. En asfalterad 
upplagsterminal förläggs parallellt med lastningsterminalen och blir 600 m x 75 m stor (4,5 ha). I 
anslutning till denna asfalteras även en 50 x 50 m stor yta (0,25 ha) avsedd för lagring av aska. Askan 
kommer från förbränning av biobränslen och avses mellanlagras under ca 6 månader. Därefter 
krossas askan och transporteras bort för att spridas i skogen. På området kommer även flisning av 
bränsleved att förekomma.
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Figur 4 Föreslagen terminaldisposition och avgränsning av detaljplaneområde.
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Delar av terminalen kommer av höjdskäl att behöva sänkas upp mot 3 meter jämfört med dagens 
marknivå. Virkesterminalen ansluts direkt med anslutningsväxel och skyddsväxel till Trafikverkets 
spår. Mellan terminalen och skyddsväxeln finns ett 570 m långt förbindelsespår. En infartsväg byggs 
från länsväg 172 vilken breddas med en vänstersvängfil mot mätstation. Före mätstationen ska det 
finnas en uppställningsplats för tre fullånga lastbilar. Området kommer att stängslas in.

Placeringen ligger logistiskt bra till i väg- och järnvägsnätet, är möjlig att förvärva och bedöms ha 
lämpliga markförhållande för byggnation. Området är så pass stort att ett tåg med 27 vagnar kan 
köras av från Trafikverkets spår utan att skapa hinder för övrig spårtrafik. Detta är en kombination 
som saknas på övriga platser i närområdet. I Figur 5 redovisas det planerade upplägget av området.
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Figur 5. Plankarta med planbestämmelser för den planerade virkesterminalen.
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3.3 LOKALISERINGSALTERNATIV
För att uppfylla syftet med omlastningsterminalen måste planområdet ligga i anslutning till 
korsningen av väg 172 och väg 166 för att minimera lastbilskörning. Av naturliga skäl måste den även 
ligga i närheten av den befintliga järnvägen. Detta skulle kunna uppnås nordväst om planalternativet, 
ca 3,2 km närmare Norge längs med aktuell järnväg, Figur 6. Detta alternativ skulle ligga både i 
Bengtsfors och Dals-ed kommun.

Figur 6. Schablonmässig utformning av en alternativ lokalisering nordöst om planalternativet. Rosa fält utgör 
grundvattenförekomster. Blått fält markerar grundvattenförekomsten Ödskölts moar vilken 
planalternativet är lokaliserad inom.

Lokaliseringen kan inte ligga så mycket längre bort från korsningen 172/166 än alternativet i och med 
att kostnaderna för lastbilstransporterna skulle bli för dyra, framförallt för transporter som behöver 
skickas söderifrån inom Södras område, Figur 1. Istället skulle då lastbilarna skickas ned direkt till 
bruken söderut och huvudsyftet med anläggningen skulle därmed inte uppnås. Trafikverket tillåter 
inte nya plankorsningar över järnvägen varmed enda lösningen är planskildhet, dvs att låta den 
befintliga bilvägen gå över eller under det nya stickspåret till terminalen.

För att uppnå maximalt tillåten lutning på förbindelsespåret kommer marknivån som mest att behöva 
sänkas runt 14 m.

I övrigt byggs alternativet ut enligt samma principer som planalternativet.

3.4 ÖVRIGA UTREDDA ALTERNATIV
En funktionsutredning har tagits fram där fyra olika lokaliseringar har utretts, Figur 7.
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Figur 7 Lokaliseringsalternativen utredda i funktionsutredning framtagen av Aldurén Consulting.

Alternativ A skulle utgöras av en förlängning av ett sidospår vid Bäckefors driftsplats samt byggnation 
av anslutande väginfrastruktur. Denna skulle dock ligga inne i Bäckefors samhälle med risk för att 
störa närboende och skapa konflikter med befintliga verksamheter. Investeringar för kollektivtrafik 
skulle behöva göras om och fastigheter lösas in. Utrymmet för att kunna anlägga ett fullångt 
terminalspår på 600 m saknas och tillgängliga ytor för lagring av virke uppfyller inte behovet. 
Inväxling av virkeståg måste ske över en plankorsning och tågsättet kommer utanför infartssignal, 
vilket skulle innebära att tåganmälningssträckan till Ed måste spärras. 

Alternativ B skulle utgöra en lokalisering norr om Bäckefors driftsplats mellan Norgebanan och 
Länsväg 166/172, ca 1000 m från den befintliga bangården. Även detta alternativ ligger mycket nära 
befintlig bebyggelse med risk för störningar. Området är även lite för smalt för att möjliggöra 
tillräckliga utrymmen för lagerytor. Det rinner även en bäck genom tänkt terminal med 
grundläggningsproblem som följd. Placeringen kräver också växlingsrörelse från Bäckefors driftsplats 
som nyttjas för rundgång. 

Av tekniska skäl, utrymmesfrågan samt risken för stora störningar har både alternativ A och B avförts 
i funktionsutredningen.

Alternativ C innebär att ytan för en grus- och bergtäkt nyttjas. Täkten ligger nordväst om 
plankorsningen mellan järnvägen och länsväg 166. Tillståndet för täkten har gått ut och ägaren har 
planer att planlägga området som verksamhetsområde. En gång i tiden var täkten spåransluten för 
elektrisk drift. Höjdförhållandena är dock ogynnsamma mellan terminalspår och 
anslutningsinfrastruktur vilket skulle innebära ett långt förbindelsespår på 500-800 m för 
höjdutjämning. Terminalen blir dessutom riktad åt fel håll vilket kräver rundgång vid avgång. Detta 
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innebär i praktiken att två parallella spår behöver förläggas på överlämningsbangården för att inte 
tågsättet ska behöva backa på huvudlinjen. I dagsläget pågår annan verksamhet på området så det 
kan uppstå problem med att åstadkomma tillräckliga upplagsytor. På grund av de för sammanhanget 
stora höjdskillnaderna samt begränsad tillgång till utrymme har alternativ C avförts från 
funktionsutredningen.

Alternativ D är en lokalisering inom planförslaget.

4 METODIK
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta miljökonsekvenserna som 
detaljplanen kan medföra. I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen 
samman med påverkan. Intressets antagna värde och den påverkan som antas ske på värdet vägs 
ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se Tabell 3. 

Matrisen avser att skapa en flexibilitet kring hur värden och olika skyddsformer värderas. Påverkan 
på ett riksintresse eller annan skyddsform ska inte per automatik få stora negativa konsekvenser utan 
beaktas utifrån dess adekvata värde. Skalan i matrisen är grov varför mindre skillnader inte alltid 
framgår. Varje bedömningsgrad får också ett stort omfång. Observera att begreppet positiva 
konsekvenser saknar skala. Sammanfattningsvis är det därför även viktigt att läsa beskrivning och 
motivering till respektive aspekt för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt.
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Tabell 3. Matris för bedömning av konsekvenser.
Ingreppets/störningens omfattningIntressets 

värde Stor 
omfattning

Måttlig 
omfattning

Liten 
omfattning

Försumbar 
omfattning

Positiv påverkan

Små negativa 
konsekvenser
(-1)

Högt värde Mycket stora 
negativa 
konsekvenser
(-4)

Stora 
negativa 
konsekvenser
(-3)

Måttligt 
negativa 
konsekvenser
(-2) Inga eller 

försumbara 
konsekvenser
(+/-)

Positiva 
konsekvenser
(+)

Måttligt värde Stora negativa 
konsekvenser
(-3)

Måttligt 
negativa 
konsekvenser
(-2)

Små negativa 
konsekvenser
(-1)

Inga eller 
försumbara 
konsekvenser
(+/-)

Positiva 
konsekvenser
(+)

Lågt värde Måttligt 
negativa 
konsekvenser
(-2)

Små negativa 
konsekvenser
(-1)

Inga eller 
försumbara 
konsekvenser
(+/-)

Inga eller 
försumbara 
konsekvenser
(+/-)

Positiva 
konsekvenser 
(+)

Metodiken för konsekvensbedömning tar stöd i grundläggande bedömningsgrunder som miljöbalkens 
miljökvalitetsnormer, de nationella miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler och 
skyddsvärda områden enligt miljöbalkens bestämmelser. Bedömningsgrunder utgörs av lagkrav, 
vedertagna normer och riktvärden som fungerar som stöd vid identifiering, kartläggning, beskrivning 
och bedömning av miljökonsekvenserna. Det finns dessutom regionala och lokala värden, riktvärden 
och skyddszoner för olika miljöaspekter som också utgör bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder 
redovisas för respektive miljöaspekt.

Samlad bedömning
Efter att samtliga miljöaspekter har beskrivits och konsekvensbedömts görs i kapitel 11 en samlad 
bedömning av planalternativets och lokaliseringsalternativets konsekvenser för miljön och för 
människors hälsa. En tabell visar översiktligt konsekvenser som planen medför. Därutöver genomförs 
en sammanfattad bedömning som tar hänsyn till samtliga bedömda aspekter och övriga relevanta 
faktorer. Samtliga bedömningar har gjorts utifrån de miljöåtgärder som inarbetats i planförslaget.

Inarbetade och föreslagna åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande
Inarbetade åtgärder, föreslagna åtgärder, miljöanpassningar och visad hänsyn beskrivs i det fall det 
är relevant under respektive miljöaspekt. I det fall det är relevant presenteras även 
rekommendationer om fortsatt arbete utöver de åtgärder som är inarbetade i bedömningen. 
Föreslagna åtgärder bedöms kunna förebygga eller minimera de negativa konsekvenserna alternativt 
förstärka de positiva konsekvenser som planförslaget medför.
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Osäkerheter
Osäkerheter i beskrivningar och bedömningar beskrivs i första hand under respektive aspekt.

Utredningar
Ett antal utredningar har tagits fram som ligger till grund för bedömningarna för varje aspekt. Följande 
utredningar har tagits fram:

 Naturvärdesinventering (Calluna 2020)
 Biotopkartering (Calluna 2021)
 Undersökning av kiselalger och bottenfauna (Calluna 2020)
 Undersökning av grundvatten (Calluna 2021)
 Grundvattenutredning Bäckefors, 2 st (Calluna 2021)
 Teknisk PM Geoteknik (Sigma Civil 2020)
 PM Översiktlig hydrogeologisk utredning (Sigma Civil 2021)
 Utredning av påverkan på geologiska värden (Bergab 2020)
 PM Trafik (Sigma Civil 2021)
 PM Miljöutredning (Sigma Civil 2021)
 Dagvattenutredning (Sigma Civil 2021)
 Buller- och vibrationsutredning (Tyréns 2020)
 Riskutredning (Tyréns 2020)
 Arkeologisk utredning (Västra Götalandsregionen 2020)
 Kulturhistorisk förstudie (Sigma Civil 2020)
 PM Högspänning (Tyréns 2020)

Resultaten av utredningarna beskrivs närmare under respektive miljöaspekt.

5 STYRANDE DOKUMENT

5.1 ÖVERSIKTSPLAN
Bengtsfors översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2013 och beskriver kommunens syn på en 
långsiktig hållbar utveckling. I översiktsplanen anges att kommunen är positiv till bostadsbebyggelse 
och verksamhet på landsbygden samt att hänsyn ska tas till skogsbrukets förutsättningar att effektivt 
kunna bedrivas. Kommunen anser även att det är angeläget att få till stånd bra omlastningsterminaler 
mellan väg och järnväg. Det föreslagna detaljplaneområdet pekas inte ut för särskild markanvändning 
annat än som utbyggnadzon för bostadsbebyggelse. Hela sträckan längs med väg 172 mellan 
Bäckefors och Bengtsfors pekas dock ut som utbyggnadszon.

Avseende riksintressen för naturvården gör kommunen ett generellt ställningstagande att inom dessa 
områden ska naturvärdena skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
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5.2 NATURVÅRDSPROGRAM
Bengtsfors kommuns naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige i september 2013. I 
naturvårdsprogrammet har kommunen gjort ställningstaganden som ska vara vägledande vid 
kommunens planering, prövning och lovgivning.

I naturvårdsprogrammet anges att i områden av riksintresse, får tillstånd inte lämnas enligt plan- och 
bygglagen eller miljöbalken om det påtagligt kan skada riksintresset. Vidare anges att kommunen här 
ska beakta vad som sägs i Boverkets Handbok 2005:5 Riksintresse för naturvård och friluftsliv.

5.3 KULTURMILJÖPROGRAM
Kommunens kulturmiljöprogram med utpekade kulturmiljöer är från år 1993. Bäckefors bruk är 
upptaget i kulturmiljöprogrammet (146002 - Bäckefors Bruk). Det avgränsade området sammanfaller 
geografiskt och värdemässigt med riksintresseområdet KP8 (Bäckefors bruk). Den äldre bruksmiljön 
är skyddad i detaljplan på grund av sina kulturhistoriska värden.

6 ALLMÄNNA INTRESSEN

6.1 KOMMUNIKATIONER
Den passerande järnvägen utgör riksintresse för kommunikationer. Sträckan Göteborg-Oslo är av 
internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Hela banan ingår i det strategiska 
godsnätet och är mycket viktig för både person- och godstrafik.

6.2 NATURVÅRD
Föreslagen lokalisering ligger i sin helhet inom ett riksintresseområde för naturvård. Området 
beskrivs som ett ”betydelsefullt avsnitt i den mellansvenska israndzonen med stort värde för 
tolkningen av inlandsisens avsmältning. Förekomst av sandurplan med orörda strömrännor”. 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2008).

6.3 MILJÖKVALITETSNORMER
Vilka miljökvalitetsnormer som gäller i Sverige samt reglerna kring miljökvalitetsnormer anges i 
miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar. I Sverige finns idag miljökvalitetsnormer för 
buller, luft och vattenkvalitet. Normerna är uppbyggda så att de reglerar vilken kvalitet på miljön som 
ska uppnås vid en viss tidpunkt istället för att reglera utsläppsmängder från enskilda källor. 

Enligt 2 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) ska planer följa de miljökvalitetsnormer som meddelats 
med stöd av 5 kap. miljöbalken eller tillhörande föreskrifter. De miljökvalitetsnormer som är relevanta 
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för aktuell detaljplan är för luft och vatten. Miljökvalitetsnormer för vatten hanteras i kapitel 7.1 och 
7.2. En bedömning av miljökvalitetsnormer för luft följer nedan.

6.3.1 Miljökvalitetsnormer för luft
De svenska miljökvalitetsnormerna för luft återfinns i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normer 
finns för kvävedioxid (NO2), kväveoxider (NOx) svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), bensen, partiklar 
(PM10 och PM2,5), partiklar (PM2,5) exponeringsminskning, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, 
bly och ozon. Förutom miljökvalitetsnormerna finns även utvärderingströsklar vilka styr omfattningen 
av kontrollen för en miljökvalitetsnorm.

Vägtrafik och andra mobila källor står för de huvudsakliga utsläppen av NOx i Sverige. Vägtrafik står 
också för en stor andel av partikelutsläpp, både från förbränningsmotorer (PM2,5) samt från 
slitagepartiklar från bromsar, däck och väg (PM10). Vidare kan utsläpp av cancerframkallande 
kolväten så som bensen och bens(a)pyren ske vid avdunstning av bränsle och från oförbränt bränsle 
i avgaserna (Trafikverket 2019).

Bengtsfors kommun är medlem i luftvårdsförbundet Luft i väst. Genom luftvårdsförbundet 
kontrolleras luften regelbundet i kommunen. Mätningarna av kväveoxider har samtliga visat på 
värden under den nedre utvärderingströskeln. En mätning har gjorts av bensen vilken låg under 
miljökvalitetsnormen. En uppskattning har gjorts för bens(a)pyren utifrån SMHIs nationella kartering 
av emissioner och halter av bens(a)pyren från vedeldning i småhusområden. Enligt denna bedöms 
halten av bens(a)pyren underskrida miljökvalitetsnormen och tillhörande utvärderingströsklar. Några 
mätningsresultat för partiklar från Bengtsfors redovisas inte. Närmsta redovisade mätning var av 
månadsmedelvärden av PM10 och PM2,5 i Lästvik utförda 2011. Dessa mätvärden låg med god 
marginal under gällande miljökvalitetsnorm (Luft i väst 2020).

De lokala transportmönstren förändras något genom att en del av de lastbilstransporter som tidigare 
direkt gick söderut kommer att ledas till terminalen för omlastning. Några transporter norrifrån 
kommer troligen istället för E45 att ta väg 164 och passera via Skåpafors och Billingsfors. Det kommer 
även tillkomma en del transporter söderifrån som tar väg 166 förbi Bäckefors samhälle. Totalt sett 
kommer dock transporterna norrifrån i stort följa samma mönster som i dagsläget, och transporterna 
söderut förbi Bäckefors samhälle kommer att minska betydligt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bengtsfors i nuläget inte ligger i riskzonen för att överskrida 
miljökvalitetsnormen för luft för de parametrar som är knutna till vägtransporter. Föreslagen 
detaljplan bedöms inte försämra förutsättningarna för att klara miljökvalitetsnormerna. Regionalt 
sett kommer detaljplanen förbättra möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna genom minskade 
lastbilstransporter. 
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7 MILJÖKONSEKVENSER

7.1 GRUNDVATTEN

7.1.1 Förutsättningar
Planförslaget är lokaliserat inom grundvattenförekomsten Ödskölts moar. Ödskölts moar har god 
tillgång på grundvatten av mycket god kvalitet. Grundvattenströmningen är enligt SGU:s karta 
sydvästlig. Från denna grundvattenförekomst hämtar Bäckefors sitt dricksvatten via en vattentäkt 
söder om föreslaget planområde, Figur 8. Uppskattningsvis försörjer vattentäkten ca 600 personer. 
Grundvattenförekomsten sitter ihop med grundvattentäkten Backen som försörjer Ödskölt med 
dricksvatten. Där uppskattas antalet anslutna personer till ca 175. Enligt uppgifter från kommunen 
har fastigheterna närmast planområdet egna vattentäkter.

Både Ödskölts moar och Backen har bedömts ha god kemisk och kvantitativ status. För båda 
förekomsterna bedöms det finnas risk för betydande påverkan från vägsaltning samt vid olyckor på 
väg. För Ödskölts moar bedöms det även finnas risk för betydande påverkan från industrimark vid 
pappers- och massaindustri i Bäckefors (VISS 2019 A och B).

Jorden består generellt av ett övre lager mulljord som underlagras av friktionsjord, främst grusig sand 
med en mäktighet varierande mellan 3-9 meter. Under friktionsmaterialet följer lera vars mäktighet 
inte har verifierats. Som mest borrades det ned till 21 meters djup utan indikation på fast botten 
(Sigma Civil 2021 A). Jordlagerföljden överensstämmer med uppgifter från SGU:s kartvisare som 
beskriver att grundvattenförekomsten är ett ytligt magasin i huvudsakligen jordakvifär.
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Figur 8 Grundvattenförekomsterna Ödskölts moar och Backen. Blå markering utgör Bäckefors 
vattenskyddsområde.

Ett antal grundvattenrör har installerats inom området. Mätningar av grundvattennivån visar på ett 
avstånd från marknivån till grundvattenytan på mellan 2,6 till 8,0 meter. Avståndet ökar i nordlig 
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riktning. Rören längst i norr visar på en grundvattennivå som minst 5 meter under markytan (Sigma 
Civil 2021 A). 

Calluna AB har genomfört provtagning och undersökning av grundvattnet inom det föreslagna 
planområdet. När provtagningen inleddes fanns fyra grundvattenrör installerade, ett visade sig dock 
vara sönderkört och ett torrlagt. Därför omfattar undersökningen endast två grundvattenrör, ett vid 
områdets västra gräns och ett vid områdets södra gräns, Figur 9.

Figur 9. Grundvattenrörens placering inom det föreslagna planområdet. Grundvattenrören 20SC40 samt 20SC14 
var de rör som var möjliga att provta. Bildkälla: Olsson 2021.

Den första provtagningen genomföres i december 2020. Resultatet visade på kraftigt förhöjda halter 
av bly i rör 20SC40 vilket antyder förekomst av en lokal föroreningskälla i mark. Halten var 310 µg/l. 
Medianhalt för bly i ytligt grundvatten är 0,03 µg/l och vid halter >10 µg/l bedöms dricksvatten som 
otjänligt (Olsson 2021 A). 



Miljökonsekvensbeskrivning
2021-05-17

Projektnummer 153749

Sigma Civil AB RAPPORT-093575

www.sigmacivil.se 31(76) Version 1.0

SGU har tagit fram bedömningsgrunder som utgör referens för halter som kan förekomma naturligt i 
grundvattnet i Sverige. Enligt dessa är halten nickel mycket hög i båda grundvattenrören. Zink låg 
även på en mycket hög nivå i rör 20SC40. Halterna av nickel och zink ligger på en nivå som föranleder 
misstanke om en lokal föroreningskälla (Olsson 2021 A).

I rör 20SC14 påträffades förhöjda halter av tyngre alifater vilket indikerar förekomst av oljeförorening. 
Analysen visade även på förhöjda halter av nickel och ftalater. Ftalater används som mjukgörare i 
plast och färg och möjlig källa skulle kunna vara kabel i mark eller någon form av läckage. Ftalater 
kan potentiellt ha samma källa som oljan i och med att de är fettlösliga och kan spridas från en 
eventuell oljeslang. Även bekämpningsmedel, PAH och PCB analyserades men underskred 
detektionsgränsen (Olsson 2021 A). 

I mars 2021 genomfördes omgång två av grundvattenprovtagningen. I rör 20SC40 var blyhalten nu 
betydligt lägre och låg under gränsvärdet för tjänligt dricksvatten. I 20SC14 var blyhalten förhöjd över 
gränsvärdet för tjänligt dricksvatten, och halterna av nickel i båda grundvattenrören var oförändrat 
förhöjda. Zinkhalten var lägre och indikerade inte längre någon förekomst av en lokal 
föroreningskälla. Halter av övriga metaller varierade från mycket låg till hög halt enligt 
bedömningsgrunderna men under gränsvärdet för godkänd dricksvattenkvalitet. Resultaten visar 
generellt att metallhalterna i filtrerade prover var avsevärt lägre jämfört med uppslutna prover där 
totalhalten analyseras, vilket indikerar att metallerna i hög grad är partikelbundna till organiskt 
material. I 20SC14 var nu halten tyngre alifater så låg att den låg under rapporteringsgräns. Förhöjda 
halter ftalater bekräftades återigen i GW20SC14 över holländska riktvärdet för åtgärdsnivå (Olsson 
2021 B).

För att utreda eventuell påverkan från föroreningar i mark har jordprover i fyra väderstreck omkring 
grundvattenrören analyserats. Inga förhöjda halter av metaller eller alifater observerades (Sigma Civil 
2021 B).

Den inledningsvis mycket höga blyhalten bedöms mest sannolikt bero på störda förhållanden och 
grumling av partiklar. Den andra provtagningen uppvisar liknande halter bly som andra provtagningar 
i närområdet och bedöms bättre spegla verklig halt i grundvattnet. Störda förhållanden och grumling 
bedöms även som den sannolika förklaringen till den höga zinkhalten (Sigma Civil 2021 B).

Grundvattenrören som installerades var av stål. Stål anses inte lämpliga för analys av metaller och 
kan vara orsaken bakom de förhöjda halterna nickel. I och med att halterna är så likartade kan 
förklaringen också vara att nickel förekommer naturligt i området. Vid misstanke om förorening brukar 
normalt sett fler metaller återfinnas i förhöjda halter då de används tillsammans i t.ex. olika 
legeringar eller ytbehandlingar. Det förefaller inte sannolikt att förorening i mark skulle förekomma 
vid båda punkterna där grundvattenrören är installerade och som skulle ge likartade halter nickel i 
grundvattnet (Sigma Civil 2021 B).

Att den första provtagningen visade höga halter tunga alifater kan förklaras av att avverkning pågick 
i samband med provtagningen. I sådana sammanhang är det vanligt med mindre spill eller läckage 
av olja eller drivmedel (Sigma Civil 2021 B).
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Det enda ämne som bekräftades vid den andra provtagningen och som kan föranleda vidare åtgärder 
var ftalater. Ftalaterna återfanns endast i det ena grundvattenröret vilket tyder på en lokal 
föroreningskälla. I närheten av grundvattenröret finns en väg. En möjlig föroreningskälla i anslutning 
till denna skulle kunna vara någon form av gummiduk eller kabel (Sigma Civil 2021 B).

VÄRDEBEDÖMNING
Tillgång till rent dricksvatten är avgörande för människors hälsa. I och med att 
grundvattenförekomsten har betydelse för enskilda dricksvattenbrunnar samt Bäckefors 
dricksvattentäkt bedöms värdet som högt.

7.1.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
Ett fortsatt nyttjande av marken för skogsbruk kan medföra spill eller läckage av oljor eller andra 
fordonskemikalier. Utsläpp av denna karaktär är i regel av mindre art och bedöms inte utgöra någon 
större risk för grundvattenkvaliteten. Framför allt inte med hänsyn till att avverkning sker med långa 
tidsintervall. Å andra sidan kommer sannolikt inte föroreningskällan till de detekterade ftalaterna att 
åtgärdas. Ftalater har bland annat visat sig ha en hormonstörande effekt. Människors exponering är 
dock diffus och vi exponeras kontinuerligt från en mängd olika källor (Karolinska institutet 2020). Om 
ämnen kommer spridas till någon dricksvattentäkt och i så fall få några negativa hälsoeffekter är 
osäkert. Eventuellt kan viss risk finnas för de enskilda vattentäkterna som ligger strax söder om 
planområdet. En exponering via dricksvatten skulle dock mest sannolik vara låg och inte medföra 
några akuta hälsoproblem. Innan grundvattnet nått Bäckefors dricksvattentäkt bedöms utspädningen 
varit så stor att några hälsorisker inte föreligger. Med hänsyn till den närliggande dricksvattentäkten 
kan dock inte risken helt uteslutas varmed omfattningen bedöms som liten.

Konsekvenser nollalternativet: Högt värde/ Liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.1.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
I och med att grundvattenströmningen i planförslagets område med största sannolikhet är sydvästlig 
bedöms inte dricksvattenförekomsten Backen påverkas av planen.

För att åstadkomma rätt lutning på terminalens spår kommer marknivån behöva sänkas upp emot 3 
meter i den norra delen av planområdet. Schakt kommer även behöva utföras för dagvattendiken. De 
mätningar av grundvattennivån som har genomförts tyder på att grundvattnet inte kommer att 
påverkas vid schaktning. Detta behöver dock verifieras genom ytterligare provtagning.

Planförslaget kommer att innebära verksamhet som medför ökade föroreningar i dagvattnet. 
Kontinuerlig drift av maskiner på området ökar också risken för spill och läckage av fordonskemikalier. 
För att säkerställa att ingen eventuell förorening når grundvattnet utan rening kommer bentonitduk 
eller liknande att läggas under hela terminalen samt järnvägsspåret med tillhörande diken. Ovanpå 
bentonitduken läggs dräneringsledningar som leds till tre stora svackdiken placerade centralt, väster 
om och öster om terminalen. Svackdikena samt järnvägsspårets diken leds sedan till en våtdamm. 
Våtdammen är försedd med oljeavskiljare. Från våtdammen leds sedan vattnet ned till Kallebäcken. 
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Både inlopp och utlopp till dammen kan stängas av för att begränsa utsläpp vid olycka eller brand 
(Sigma Civil 2021 C). Även om bentonitduk eller motsvarande kommer att medföra att ett tätt skikt 
kommer. Marken runt planområdet är så pass genomsläpplig att bentonitduk eller liknande inte 
kommer

I och med att hela planområdet kommer genomgå omfattande markarbeten finns alla förutsättningar 
att i ett inledande skede genomföra utökade undersökningar för att lokalisera föroreningskällan och 
vidare sanera ftalaterna i grundvattnet.

Sammanfattningsvis är avståndet till grundvattenytan så stort att anläggandet av terminalen inte 
bedöms medföra vattenverksamhet. Den akuta föroreningsrisken av grundvattnet har även reducerats 
kraftigt genom bentonitduk och ett dagvattensystem med avstängningsbart utlopp. Positiva effekter 
kan uppnås om föroreningskällan för ftalaterna kan lokaliseras och saneras. Å andra sidan kan en 
viss ökning av föroreningar i dagvattnet uppstå. Dessa bör dock främst följa vattendragets sträckning. 
Påverkan på grundvattnet bedöms som försumbar. Inte heller bedöms grundvattenförekomstens 
miljökvalitetsnormer påverkas negativt.

Konsekvenser planförslaget: Högt värde/ Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.1.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Den alternativa lokaliseringen ligger inte inom någon grundvattenförekomst. Teoretiskt kan 
föroreningar i dagvattnet från området nå omgivande grundvattenförekomster genom infiltration 
samt genom transport via våtmarker och bäckar. Riskerna minskar dock betydligt genom att rening, 
utspädning och fastläggning kommer att hinna ske på vägen. Risken för påverkan på någon 
omgivande grundvattenförekomst bedöms därför som försumbar. 

Konsekvenser alternativ lokalisering: Högt värde/ Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.1.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande
INARBETADE ÅTGÄRDER

 Under hela terminalen samt järnvägsspåret med tillhörande diken kommer bentonitduk eller 
liknande att läggas för att säkerställa att ingen eventuell förorening når grundvattnet utan 
att först genomgå rening.

ÖVRIGA REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER
 Ett provtagningsprogram bör upprättas för uppföljning av dagvattensystemetets funktion.
 För att säkerställa att grundvattnet inte kommer att påverkas vid schaktning bör ytterligare 

mätningar genomföras för att kontrollera eventuella fluktuationer av grundvattennivån över 
året.
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7.2 YTVATTEN

7.2.1 Förutsättningar
Förutsättningar nollalternativ och planförslag
Öster och söder om planförslaget rinner Kallebäck, Figur 10. Kallebäck har sitt ursprung strax nordost 
om Bäckefors och rinner huvudsakligen genom skogsmark innan den rinner ihop med 
Djupetjärnsbäcken strax nordväst om Bäckefors. Bäcken är inte registrerad som vattenförekomst i 
VISS och har därför inte statusklassats inom ramen för den nationella vattenförvaltningen. Under 
2020 genomförde däremot Calluna en undersökning av kiselalger och bottenfauna vid tre lokaler i 
bäcken: en uppströms planförslaget, en i höjd med och en nedströms, Figur 10. Undersökningen av 
kiselalger visar på en låg påverkan av näringsämnen och organiska föroreningar. Det finns inte heller 
några indikationer på påverkan från exempelvis tungmetaller eller bekämpningsmedel. Även 
bottenfaunaundersökningen visade på låg miljöpåverkan. Familjer av bottenfauna som är känslig för 
exempelvis näringsämnen, organiska föroreningar och förändrade livsmiljöer förekommer vid 
samtliga lokaler. Resultatet tyder dock på en viss påverkan av näringsämnen. Statusen blir bättre ju 
längre nedströms Kallebäck man kommer, både avseende påverkan av näringsämnen samt artantal 
av bottenfauna och kiselalger. Sammantaget visar resultatet på att Kallebäck är ett välmående 
vattendrag (Olbers och Svensson 2020). 

Påverkan av mänsklig aktivitet är generellt låg längs med Kallebäck. På ett par platser är fåran rensad 
och/eller rätad men i stort kantas vattendraget av opåverkad mark med naturliga svämplan (Hansson 
och Sandsten 2021).
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Figur 10. Provtagningslokaler i Kallebäck. Lokalerna uppströms terminalen var separata för kiselalger och 
bottenfauna medan den i höjd med och den nedströms var gemensamma. Bildkälla: Calluna AB.

Förutsättningar alternativ lokalisering
Vid den alternativa lokaliseringen finns en registrerad vattenförekomst, Kallebäcken (ej att förväxla 
med Kallebäck som rinner förbi planförslaget). Bäcken har vid senaste statusklassning inom ramen 
för vattenförvaltningen bedömts ha måttlig ekologisk status. Statusen bedöms som måttlig på grund 
av att fiskar inte kan vandra naturligt i vattendraget på grund av skapade vandringshinder samt på 
grund av markavvattning som orsakat flöden som är negativa för fiskbestånden. En 
rimlighetsbedömning är gjord med slutsatsen att fisken med nuvarande förutsättningar inte kan ha 
långsiktigt hållbara bestånd. Allmänt bedöms vattenförekomsten delvis sakna naturliga livsmiljöer 
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både för växter och djur genom att stora delar av vattendragets form har förändrats genom mänsklig 
aktivitet. Även parametrarna närområde och svämplan har bedömts som måttliga. Närområdet utgörs 
av markområdet inom 30 meter från strand-/vattenlinjen. Svämplan är de flacka ytor längs 
vattendraget som bildats genom återkommande översvämningar. Dessa har påverkats negativt 
genom att stora delar runt vattendraget utgörs av anlagda ytor eller aktivt brukad mark. Vidare visar 
genomförd påverkansanalys att det finns försurningsproblem i vattendraget (VISS 2020). 

Kallebäcken uppnår ej god kemisk status på grund av halter av kvicksilver och bromerad difenyleter 
som överskrider EU:s gränsvärden (VISS 2020). Detta är ett problem i samtliga av Sveriges 
vattendrag.

VÄRDEBEDÖMNING
Genom ramdirektivet för vatten har EU klargjort att samtliga vattenförekomster inom unionen ska 
vara av god kvalitet för kommande generationer. Mindre vattendrag så som Kallebäck och 
Kallebäcken är mer känsliga för påverkan i och med att flödet är mindre och utspädningseffekten 
lägre. I och med att fysiska ingrepp i och i närområdet av Kallebäck är begränsade bedöms dock 
vattendraget till viss del motståndskraftigt och värdet därför som måttligt. Kallebäcken däremot 
bedöms som mer känsligt genom att de naturliga skyddsfunktionerna påverkats negativt genom 
mänsklig påverkan. Värdet bedöms därmed som högt. 

7.2.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
I scenariot för nollalternativet kommer området fortsatt användas för skogsbruk. Avverkning har skett 
intill Kallebäck utan eller med otillräckliga buffertzoner (Nettelbladt 2021). Detta verkar dock inte ha 
påverkat ytvattenkvaliteten. Därför bedöms inte brukandet av marken medföra några negativa 
konsekvenser förutsatt att inte en betydande försämring sker kopplat till buffertzoner.

Konsekvenser nollalternativet: Måttligt värde/ Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.2.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
Planförslaget kommer att innebära tillkomst av stora hårdgjorda ytor. Under hela terminalen samt 
järnvägsspåret med tillhörande diken kommer bentonitduk eller liknande att läggas för att säkerställa 
att ingen eventuell förorening når grundvattnet utan rening. Ovanpå bentonitduken läggs 
dräneringsledningar som leds till tre stora svackdiken placerade centralt, väster om och öster om 
terminalen. Svackdikena samt järnvägsspårets diken leds sedan till en våtdamm. Våtdammen är 
indelad i en fördamm och huvuddamm samt är försedd med oljeavskiljare. Från våtdammen leds 
sedan vattnet under en ersättnings/-serviceväg och via öppna diken ned till Kallebäcken. Både inlopp 
och utlopp till dammen kan stängas av för att begränsa utsläpp vid olycka eller brand (Sigma Civil 
2021 C).

Beräkningar av dagvattenflödet visar på en ökning med ca 76 % efter exploatering utan 
fördröjningsåtgärder. Med planerade svackdiken, diken och damm erhålls dock en fördröjningsvolym 
som med god marginal klarar ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. Vid ett 100-årsregn är 
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erforderlig fördröjningsvolym 4608 m3. Området fördröjningskapacitet med föreslagna lösningar är 
3831 m3 (Sigma Civil 2021 C). 

Föroreningsberäkningar visar att det efter exploatering sker ökade utsläpp av fosfor (P), kadmium 
(Cd), krom (Cr), Nickel (Ni), kvicksilver (Hg), bens(a)pyren (BaP) och DOC, Tabell 4.

Tabell 4. Förändring av föroreningar i dagvattnet efter exploatering inklusive reningsåtgärder.
Ämne Nuvarande 

mängder (kg/år)
Förändring efter 

exploatering (kg/år)
Förändring efter 
exploatering (%)

P 5,5 2,4 44%
N 260 -120 -46%
Pb 0,46 -0,26 -57%
Cu 0,87 -0,17 -18%
Zn 1,8 -0,2 -11%
Cd 0,016 0,001 6%
Cr 0,17 0,07 41%
Ni 0,21 0,05 24%
Hg 0,0015 0,0007 47%

Suspenderade partiklar 3800 -1700 -45%
Olja 24 -10 -42%
BaP 0,00078 0,0042 54%
COD 5500 -2000 -36%
BOD 530 -240 -45%
TOC 1200 -530 -44%
DOC 400 220 55%
Phen -0,09 -39%

Ökningen av kadmium är endast 6 % vilket kan anses ligga inom felmarginalen. Övriga ökningar är 
mer påtagliga. 

Krom, nickel och kvicksilver är metaller som i för höga koncentrationer är giftiga. Metaller binder i 
regel till partiklar som sedimenterar men kan dock frisättas genom faktorer som rör om i bottnarna. 
SLU har en grov vägledning för när störningar av ekosystem kan förekomma till följd av metaller i 
vatten (SLU 2021). Vidare finns styrande gränsvärden för metaller för att bedöma ett vattendrags 
ekologiska och kemiska status (HVMFS 2019:25). När dagvattnet når Kallebäck kommer en 
utspädningseffekt att ske och några halter i vattnet motsvarande dem som redovisas av SLU eller de 
styrande gränsvärdena lär troligen inte uppnås under de första åren. Undantaget är kvicksilver som 
sannolikt överskrids redan idag, precis som för övriga svenska vattendrag. Däremot finns en risk för 
en anrikning av metaller med tiden vilket på sikt kan påverka bland annat bottenfauna och kiselalger. 
Ökningen av DOC (löst organiskt kol) kan eventuellt förstärka detta i och med att ämnet kan ha 
betydelse för urlakning av metaller ur jord. Detta beror på att organiska syror som humusämnen kan 
binda metaller effektivt (Lindquist 2019). DOC kan potentiellt påverka vattnets färg, detta gör dock 
ofta även TOC. I och med att TOC minskar mycket efter exploatering bedöms därför inte ökningen av 
DOC medföra någon färgförändring i vattnet.
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Bens(a)pyren är ett polyaromatiskt kolväte (PAH) och har troligen sitt ursprung i trafik inom området. 
Bens(a)pyren har låg vattenlöslighet och binder därför till partiklar som sedan sedimenterar. Detta 
dämpar biokoncentrationen hos vattenlevande organismer. Bioackumuleringen kan dock vara hög i 
vissa vattenlevande organismer, framförallt kräftdjur och mollusker. Ämnet är giftigt för 
vattenlevande organismer (Risbecker 2009). 

Fosfor är i regel det ämne som begränsar produktionen i sötvatten varmed en ökning skulle kunna 
påverka detta. Även för dessa ämnen är risken att vattenmiljön på sikt kan påverkas i negativ riktning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att flertalet ämnen i dagvattnet minskar efter exploatering 
jämfört med nuläget. Bland annat partiklar, olja samt ett par metaller. Detta är positivt för recipienten 
då denna typ av förorening kan vara giftiga eller försvåra livsbetingelserna för vattenlevande 
organismer. Å andra sidan kommer andra ämnen att öka vilket framför allt på sikt kan ha en negativ 
påverkan på miljön i Kallebäck. Minskningen av en del av de förorenande ämnena bedöms till viss 
del väga upp den negativa påverkan från ökningen av andra. Därför bedöms omfattningen som liten.

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.2.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Den alternativa lokaliseringen kommer troligen innebära att delar av terminalen hamnar på mark som 
utgörs av myr/mosse vilket medför behov av att fylla upp denna. Myr- och våtmarker är i regel av 
stort värde ur ett dagvattenperspektiv då de har en magasinerande och renande funktion. Dessa 
funktioner kommer mest sannolikt att påverkas negativt av en etablering på platsen och kan vara 
svåra att kompensera med anlagda dagvattenlösningar. Behovet av att sänka marken kraftigt kan 
också skapa helt nya avrinningsmönster. Dessa två ovanstående faktorer riskerar att skapa större 
flöden och flödestoppar till Kallebäcken vilken redan är negativt påverkad av onaturliga flöden. 

Även parametrarna närområde och svämplan kan påverkas negativt i och med att terminalen kommer 
innebära stora anlagda ytor. Denna påverkan kan dock vara möjlig att undvika då förhållandevis små 
avståndsjusteringar kan få stor effekt. Vidare är det troligt att även en anläggning här kommer att 
innebära ökade halter av vissa näringsämnen, metaller och/eller organiska miljögifter till recipienten.

En huvudregel i vattenförvaltningen är att en recipients status inte får försämras av verksamheter 
planer, projekt eller liknande. Detta har av EU-domstolen förtydligats med att ingen enskild 
kvalitetsfaktor får försämras. Det är inte säkert att en terminal på denna plats skulle försämra de 
kvalitetsfaktorer som redan bedömts sämre än god/hög, den kommer dock troligen inte heller 
medföra någon förbättring för dessa. Däremot finns det risk för att andra faktorer som är kopplade 
till näringsämnen och miljögifter på sikt kan komma att försämras. Sammanfattningsvis bedöms 
alternativets påverkan vara av måttlig omfattning. Bedömningen är dock osäker.
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Konsekvenser alternativ lokalisering: Högt värde/måttlig omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.2.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande

 En skötselplan för dagvattenanläggningen bör upprättas. Vidare bör ett 
provtagningsprogram tas fram för uppföljning av dagvattensystemetets funktion. Redan 
genomförd provtagning visar på något förhöjda metallhalter nedströms järnvägen jämfört 
med en referenspunkt ovan terminalen. Detta behöver tas hänsyn till vid val av 
provtagningslokaler samt vid bedömning av eventuell påverkan från terminalen.

7.3 KULTURMILJÖ

7.3.1 Förutsättningar
I nära anslutning till planområdet ligger riksintresset Bäckefors bruk. Bruket som är ett av Dalslands 
bäst bevarade bruksmiljöer utgör en representativ miljö för Sveriges tidiga industriella historia. 
Riksintresset avgränsas inte bara av själva bruksområdet utan även av stora skogsområden norr om 
bruksområdet som nyttjats som resursområde för kolning. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland beskriver Bäckefors bruk enligt följande:

Motivering:  En av de bäst bevarade bruksmiljöerna i Dalsland, på 1800-talet en av landets 
största och första tillverkare av stångjärn efter den s.k. lancashiresmetoden.  

Uttryck för riksintresset: Bruksgata med herrgård från 1770-tal ombyggd på 1830-talet, f d 
brukskontor från 1830, f d handelsbod, mekanisk verkstad från 1846, f d skolbyggnad från 1829, 
arbetarbostäder från 1820–1830, uthuslängor, smedjeruiner, brukets resursområde med skog 
för kolning och vattendrag för kraftuttag och sjömalm, ett femtontal dagsverkstorp, 
kolningshusruiner.  

I området ingår även: Fornlämningsmiljöer bestående av gravfält med 6 högar, hällkista i 
stensättning, 2 röjningsröseområden med tillhörande gravgrupper.  

På uppdrag av Södra skogsägarna har Sigma Civil utfört en kulturhistorisk förstudie i Bäckefors. Syftet 
är att beskriva påverkan som den planerade virkesterminalen kan ha på riksintresset för 
kulturmiljövård Bäckefors bruk (P8), påverkan på eventuella nytillkomna fornlämningar samt påverkan 
på lämningen Ödskölts moar. Rapporten utgör underlag till denna MKB.

Bäckefors bruk är upptaget i kommunens kulturmiljöprogram (146002 - Bäckefors Bruk). Det 
avgränsade området sammanfaller geografiskt och värdemässigt med riksintresseområdet KP8 
(Bäckefors bruk), se figur 9. Förutom värdet av själva bruksmiljön tas det vidsträckta skogs- och 
mossområdet norr om bruket upp som ett viktigt resursområde för kolning, en verksamhet som varit 
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en förutsättning för brukets överlevnad. I området fanns vid 1800-talets slut även ett stort antal torp 
med tillhörande jordbruksmark. Flertalet av dessa ligger kvar idag med igenväxande odlingsmarker.

Fornlämningsbilden i det omgivande landskapet domineras av förhistoriska gravar som antyder att 
området använts ner till åtminstone bronsålder. Ett antal närliggande områden med fossil åkermark 
norr och väster om planområdet, visar att området använts för odling under förhistorisk tid. Inom 
planområdet finns inga förekomster av fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornsök. 
Planområdet ligger i sin helhet inom lämningen Ödskölts moar - en militär mötesplats. Mötesplatsen 
är i Riksantikvarieämbetets fornsök klassificerad med bedömningen ingen antikvarisk bedömning och 
har lämningsnummer L 1959:3301. Övningsfältet var avsedd att permanentas vilket dock inte skedde. 
Alla byggnaderna nedmonterades runt mitten av 1800-talet.

Med anledning av fornlämningsbilden i närområdet beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland i 
augusti 2020, att en arkeologisk utredning skulle utföras. Utredningens syfte var att klargöra om 
fornlämningar berörs av planerat projekt. Inga nya fornlämningar, eller lämningar som haft samband 
med Bäckefors bruk eller kopplingar till det militära övningsfältet framkom. I samband med den 
arkeologiska utredningen inom planområdet framkom inga skogsbrukslämningar som haft samband 
med Bäckefors bruk. Vidare framkom inte heller några nya fornlämningar, varken förhistoriska 
lämningar eller lämningar som haft samband med det militära övningsfältet. Intill befintlig järnväg 
framkom lämningar efter den gamla banvaktarbostaden. Kvar på platsen återfanns övertorvade 
husgrunder (L2020:3301) och en stensatt brunn (L2020:7168). Lämningarna är bedömda i 
Riksantikvarieämbetets fornsök som övrig kulturhistorisk lämning.

Banvakter har historiskt haft en betydelsefull roll för järnvägen, där service och övervakning av 
signalsystem varit viktiga arbetsuppgifter. Banvaktarstugan är ett tydligt uttryck för denna funktion. 
I takt med att banvaktaryrket försvunnit har även banvaktarbostäderna övergivits och ett fåtal 
banvaktarstugor finns kvar. 

I samband med den kulturhistoriska förstudien utfördes ett fältbesök. Utöver de ovan nämnda 
lämningarna efter banvaktarstugan så påträffades en agrarhistorisk miljö vid Lunnane i form av en 
äldre vägsträckning kantad av stenmurar och en allé samt en mindre odlingsyta. Lämningarna har 
inget lagskydd enligt Kulturmiljölagen men bör hanteras som övriga kulturhistoriska lämningar, vilket 
innebär att hänsyn till de agrarhistoriska lämningarna bör iakttas i det fortsatta arbetet.
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Figur 11: Karta över riksintresse kulturmiljö och kulturmiljövärden.

VÄRDEBEDÖMNING
De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna som observerats inom planområdet utgör representativa 
miljöer som berättar om en viss historisk funktion. Lämningarna är betydelsefulla ur ett lokalt 
perspektiv, dock inte i ett nationellt eller regionalt sammanhang. Värdet bedöms därför som måttligt.

7.3.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
Eftersom markanvändningen fortsättningsvis förväntas brukas som skogsmark finns inte heller någon 
risk att det sker någon förändring på siktlinjer mot riksintresset Bäckefors bruk. Nollalternativet 
bedöms inte medföra någon negativ påverkan på kulturmiljön.

Konsekvenser nollalternativet: Måttligt värde/försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa



Miljökonsekvensbeskrivning
2021-05-17

Projektnummer 153749

Sigma Civil AB RAPPORT-093575

www.sigmacivil.se 42(76) Version 1.0

7.3.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
Planområdet berör inte direkt riksintresset. De kärnvärden som ligger inom bruksområdet ligger långt 
från Bäckeforsterminalen (3 km) och siktlinjer däremellan saknas. Planförslaget medför därmed inte 
någon negativ visuell påverkan på bruksmiljön, riksintressets höga värden förändras inte i och med 
planerad verksamhet och läsbarheten av brukets uttryck och historia bibehålls. Någon påtaglig skada 
bedöms därför inte uppstå på riksintresset Bäckefors bruk.

Inga fornlämningar berörs av planens markanspråk. Den arkeologiska utredningen konstaterade att 
det inte förekommer några lämningar kopplat till det historiska övningsfältet Ödskölts moar.

Det finns en stor risk för att miljön kring banvaktarstugan påverkas, då nytt stickspår hamnar i 
närheten av miljön. Därmed försvinner de sista synliga resterna av banvaktarbostaden som har en 
stark koppling till järnvägen och är en del av vår gemensamma järnvägshistoria.

Kulturmiljön kring Lunnane är belägen inom planområdet, men bedöms inte fysiskt påverkas eftersom 
den ligger långt ifrån planerade åtgärder.

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra liten negativa påverkan på kulturmiljön pga att 
järnvägsmiljön med lämningar efter banvaktarbostad förmodligen försvinner.

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.3.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Inom det föreslagna området för alternativ lokalisering finns i Riksantikvarieämbetets fornsök inga 
registrerade fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Området är dock sparsamt 
fornminnesinventerat. Närmaste fornlämning är belägen 400 meter från området och utgörs av ett 
vägmärke (L1957:8955). Det omgivande landskapet kring det föreslagna området är fornlämningsrikt 
och har en fornlämningsbild med förhistoriska gravar. Det finns därför potential för förekomst av 
fornlämning inom området. För att kunna göra en korrekt bedömning över vilken miljöpåverkan en 
etablering kan ges i området krävs därför att en arkeologisk utredning utförs. 
 
Riksintresset Bäckefors bruk är beläget ca 5 km bort från alternativlokalisering och bedöms inte 
påverkas av en eventuell etablering. Siktlinjer eller en fysisk påverkan på riksintresset bedöms som 
obefintlig.
 
Utifrån de förutsättningar som finns i området blir bedömningen osäker, då ingen arkeologisk 
utredning gjorts. Fornlämningsbilden i omgivningen antyder dock att det kan finnas förekomst av 
fornlämningar.

Den sammantagna bedömningen blir att den alternativa lokaliseringen inte medför någon negativ 
påverkan eller påtaglig skada på riksintresset. Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
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lämningar finns registrerade inom området, varför ingen negativ påverkan på kulturhistoriska värden 
sker. Fornlämningsbilden kan dock komma förändras i och med en arkeologisk utredning. 

Konsekvenser utformningsalternativet: Lågt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.3.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande

 Hänsyn till miljön vid lämningarna av banvaktarstugan tas i det fortsatta planarbetet. För att 
minimera påverkan under byggnation bör stängsling/skydd sättas upp under byggtiden.

7.4 NATURMILJÖ

7.4.1 Förutsättningar
Naturvärdesinventering, Kallebäck
En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts av Calluna inom det föreslagna planområdet. 
Fältinventering genomfördes den 21 och 22 september 2020 med ett återbesök den 21 december 
2020. Den övervägande delen av det föreslagna planområdet består av mark kraftigt påverkad av 
skogsbruk och innehar endast låga naturvärden. Fyra naturvärdesobjekt identifierades vid 
inventeringen. Av inventeringsområdets 35,8 ha utgjordes 0,1 ha av naturvärdesobjekt. Totalt 
identifierades dock 9,84 ha naturvärdesobjekt i inventeringsområdets direkta närhet. Ett 
naturvärdesobjekt bedömdes vara av högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Objektet i fråga utgörs av 
Kallebäck som rinner öster om den föreslagna detaljplanen. Generellt gäller att naturvärdesobjekt av 
klass 2 och högre har så höga värden för biologisk mångfald att påverkan bör undvikas. Övriga 
naturvärdesobjekt bedömdes vara av påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Dessa objekt utgörs 
av en sumpgranskog väster om Kallebäck, en blandsumpskog i anslutning till Kallebäck, samt en 
barrbland- och sumpskog öster om Kallebäck, Figur 12 (Nettelbladt 2021). 

Via inventeringen noterades 13 relevanta naturvårdsarter, Figur 12, och genom en sökning i 
Analysportalens databaser återfanns ytterligare 36 relevanta naturvårdsarter. Naturvårdsarter är en 
samlingsterm för arter som är skyddsvärda i och med att de indikerar att ett område har höga 
naturvärden, eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. NVI:n nämner särskilt 
mindre hackspett och stubbspretmossa vilka båda är arter som behöver rikligt med död ved för att 
kunna finnas i ett område (Nettelbladt 2021). Majoriteten av naturvårdsarterna i området eller inom 
300 meter från detta är bedömda som livskraftiga, 15 är dock rödlistade. Rödlistan är indelad i sex 
kategorier:

 Nationellt utdöd (RE)
 Akut hotad (CR)
 Starkt hotad (EN)
 Sårbar (VU)
 Nära hotad (NT)
 Kunskapsbrist (DD)
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Identifierade rödlistade naturvårdsarter redovisas nedan i Tabell 5.

Tabell 5. Rödlistade naturvårdsarter identifierade i området eller inom 300 m från detta. Kategori enligt 
rödlistan anges inom parantes.

Rödlistade arter inom eller i närheten av planområdet.
Mindre hackspett (NT) Ask (EN) Åkerkulla (NT)
Talltita (NT) Rödlånke (NT) Skrovellav (NT)
Garnlav (NT) Slåtterfibbla (NT) Puderspindling (NT)
Buskskvätta (NT) Slåttergubbe (VU) Tallriska (NT)
Tornseglare (EN) Svinrot (NT) Äggvaxskivling (NT)
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Figur 12. Figuren visar inventeringsområdet samt inventeringsobjekt och naturvårdsarter som identifierades vid 
naturvärdesinventeringen. Bildkälla: Nettelbladt 2021.

Alla vilt förekommande fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverket ska 
dock ett par grupper prioriteras utifrån om de är upptagna i EU:s fågeldirektiv, är rödlistade eller om 
populationerna minskat betydligt under perioden 1975-2005 (Naturvårdsverket 2009). Utifrån denna 
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prioritering noterades i området förekomst av 17 skyddade arter enligt artskyddsförordningen. 
Majoriteten utgjordes av fågelarter, men även bäver samt fridlysta växtarter identifierades. I området 
finns inte några områden skyddade enligt 7 kap. Miljöbalken (Nettelbladt 2021). 

Då bullerkartering av området visat att trafiksituationen redan i dagsläget medför bullernivåer över 
45 dBA på 10 m höjd inom hela det föreslagna planområdet, har inte någon inventering av skyddade 
fågelarter bedömts nödvändig.

Biotopkartering, Kallebäck
Calluna har även under december månad 2020 genomfört en biotopkartering av Kallebäck vilken 
beskriver vattendragets hydromorfologiska status. Biotopkarteringen resulterade i 14 delsträckor:

 Vattendrag i torv (Tt), 6 st
 Branta vattendrag med sten och turbulent flöde (Bx), 3 st
 Branta vattendrag med sten och turbulent flöde av planbottentyp (Bp), 2 st
 Vattendrag i finkorniga sediment (Ex), 2 st
 Överfördjupat vattendrag i finkorniga sediment (Fö), 1 st

Resultatet redovisas även i Figur 13.
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Figur 13. Sträckindelning och hymotyper (hydromorfologiska typer) längs den biotopkarterade sträckan av 
Kallebäcken. Bildkälla: Hansson och Sandsten 2021.

Generellt konstateras att bäcken till stora delar har kvar den ursprungliga hydromorfologin med 
endast kortare sträckor som är kraftigt rätade eller rensade. Delsträcka 10, just norr om järnvägen, 
är en sådan där bäckfåran har grävts ur och rensvallar lagts upp med följden att bäckens basnivå 
denna sträcka har sänkts. Svag rensning förekommer endast på ett fåtal kortare sektioner. Vissa 
sträckor är opåverkade med undantag från korsande väg och järnväg som medför viss påverkan. Flera 
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bäverdämmen noterades och vattendraget har präglats mycket av bäverns närvaro. Stora områden 
med myrlika, trädklädda aktiva svämplan skapar goda livsmiljöer för bäver. Det förekommer också 
stora översvämningsytor av torv vilka minskar konflikten med skogsbruket då våtmarker skapade av 
bäverdammar har mycket plats att breda ut sig på. I princip längs hela sträckan finns lämpliga habitat 
för öring, både i form av lekbottnar, uppväxtmiljöer och ståndplatser, djuphålor och överhäng. På flera 
sträckor finns också svämplan med potentiellt höga naturvärden. Framför allt i de övre delarna av 
vattendraget finns pågående erosion. Delvis beror detta troligen på extra tillrinning efter avverkning 
av flera stora områden intill och uppströms den karterade sträckan (Hansson och Sandsten 2021)

Förutsättningar alternativ lokalisering
Någon naturvärdesinventering har inte gjorts för den alternativa lokaliseringen. Däremot finns det i 
området en våtmark som inventerades i samband med den nationella våtmarksinventeringen där den 
bedömdes ha ett högt naturvärde (Länsstyrelsen 2020). Här finns också en sumpskog med blandskog 
av löv och barr. Enligt skogsstyrelsens databas finns det i sumpskogen stora botaniska och 
ornitologiska värden (Skogsstyrelsen 2020 A). Dessa två områden sammanfaller till stor del. I området 
finns även ett skogligt naturvärde i form av en Ädellövsskog omfattande 0,7 ha, vilken ligger i direkt 
anslutning till våtmarken och sumpskogen (Skogsstyrelsen 2020 B), Figur 14.

Lite längre nordost finns Hjorthögsmyrarna vilka består av 4 delområden. Det största är ett område 
kärrskog dominerad av gran vilken omsluter en mindre mosseskog dominerad av tall. (Skogsstyrelsen 
2020 C och D). En bit norrut ligger två mosseskogar dominerade av tall (Skogsstyrelsen 2020 E och 
F), Figur 14.
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Figur 14. Kartutsnitt från Länsstyrelsens informationskarta med en schematisk bild i rött av virkesterminalens 
placering i området för den alternativ lokaliseringen. Gult fält markerar våtmarken med högt 
naturvärde och det bakomliggande grönt skrafferade området är sumpskogen. 

Vid en utsökning i Analysportalen av området noterades 9 observationer från 1978 fram till idag. Två 
av dessa utgörs av fåglar, fyra av kärlväxter, en lav och en mossa, Figur 15.

Hjorthögsmyrarna

Ädellövsskog
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Figur 15. Utsökning i Analysportalen för den alternativa lokaliseringen. Orange område utgör sökområdet. 
Bildkälla: Analysportalen.

Av de artobservationer som gjorts är fåglarna och lummerväxterna fridlysta (Naturvårdsverket 2016).

VÄRDEBEDÖMNING
Den inventering och biotopkartering som gjorts visar på att Kallebäck hyser höga naturvärden och har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. Värdet av aspekten bedöms därför som högt.

7.4.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
I nollalternativet skulle skogsbruket fortsätta i princip som idag. Sannolikheten är relativt stor att 
skog i anslutning till Kallebäck avverkas i och med skogsbruket. Även omgivande sumpskogar kan 
påverkas, antingen som ett direkt ingrepp eller i direkt närhet. Naturvärdesobjekt 3 är starkt påverkat 
av kanteffekter på grund av intilliggande avverkning, järnväg och dikning. Kallebäcken är också redan 
idag negativt påverkad av avverkning intill vattendraget med otillräckliga eller obefintliga 
buffertzoner (Nettelbladt 2021).

Omfattningen på eventuell påverkan är svår att bedöma. Skogsstyrelsens målbild för god hänsyn i 
skogsbruket är att sumpskogar ska lämnas orörda eftersom de är mycket artrika. Detta kan 
förhoppningsvis medföra att även de aktuella sumpskogarna i detta område kommer att lämnas 
orörda. Större risk bedöms därför föreligga för avverkning av naturvärdesobjekt 1. Denna utgörs av 

Fällmossa, 
Lunglav

Backskärvfrö

Revlummer, Linnea, 
Mattlummer

Strätta

Dubbeltrast, 
Törnskata
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gransumpskog men är inte utpekad som sumpskog av Skogsstyrelsen. Vidare bedöms risk finnas för 
indirekt negativ påverkan liknande den som förekommer redan idag kopplat till otillräckliga 
skyddszoner vilka kan förstöra naturvärden och habitat både på land och i vatten.

Konsekvenser nollalternativet: Högt värde/Liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.4.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
Kallebäcken har bedömts inneha högt naturvärde (naturvärdesklass 2). Områden av klass 2 eller högre 
har generellt så höga värden för biologisk mångfald att påverkan bör undvikas. Värden i sådana 
områden är i regel sådana att de inte går att återskapa eller kompensera för. Övriga utpekade 
naturvärdesobjekt har bedömts inneha påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). Sådana objekt kan 
dock ha sådana värden eller vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt att påverkan bör undvikas 
eller om möjligt minimeras. Generellt gäller även för naturvärdesobjekt att man kan utgå från att det 
behövs en skyddszon runt objektet för att undvika eller minimera påverkan inne i naturvärdesobjektet 
(Nettelbladt 2021).

Buller kan ha en negativ påverkan på fåglar och flera studier visar på att många fågelarter 
förekommer i lägre antal i anslutning till högtrafikerade vägar. I en sammanfattande rapport av 
forskningsprogrammet TRIEKOL:s tema Bullerstörning i naturområden föreslås begränsningsvärden 
för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer: 

 Om ingen kvalitetsförsämring kan tolereras blir begränsningsvärdet 45 dB(Aeq). 
 Om en kvalitetsförsämring på 20 % kan tolereras blir begränsningsvärdet 50 dB(Aeq). 
 Om en kvalitetsförsämring på 50 % kan tolereras blir begränsningsvärdet 55 dB(Aeq) (Helldin 

2013). 

Enligt den bullerutredning som har gjorts kommer bullernivån i de utpekade naturvärdesobjekten efter 
en utbyggnad av detaljplanen ligga maximalt runt 50 dB(Aeq). I huvudsak kommer den dock att ligga 
mellan 35-45 dB(Aeq). Inom och i direkt närhet av planområdet där naturvårdsarterna talltita, tofsmes 
och stjärtmes noterades kommer bullernivån ligga maximalt runt 50 dB(Aeq). Förutsättningar för fåglar 
i dessa områden bedöms därför inte påverkas, alternativt påverkas marginellt.

I den övervägande delen av planområdet, där själva virkesterminalen planeras, finns endast låga 
naturvärden. Ingrepp i naturen som planen skulle medföra i detta område bedöms därför kunna ske 
utan några betydande negativa konsekvenser för naturmiljön. Som framgår av Figur 12 utgör en del 
av planområdets sydostligaste hörn naturvärdesobjekt i form av Kallebäcken och anslutande 
sumpskog öster om denna. Några ingrepp av fysisk karaktär kommer dock inte att genomföras i dessa 
områden. Växeln från Trafikverkets spår in till området ligger som närmast ca 150 m från Kallebäcken. 
Med andra ord kommer en relativt stor skyddszon hållas i förhållande till objekten.

Naturliga vattendrag och sumpskogar är känsliga för hydrologisk påverkan som ökad tillrinning från 
hårdgjorda ytor vilket kan medföra onaturliga vattenståndscykler (Nettelbladt 2021). Det kan också 
medföra ökad erosion vilket kan påverka förekommande lekbottnar negativt. Redan vid låga halter 
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suspenderat material påverkas fiskyngel kraftigt, detta gäller under hela cykeln från romläggning, 
romkläckningsperiod, gulesäcksperiod samt efter att ynglen börjat livnära sig själva. Blir vattnet 
grumligt kan även förutsättningarna för födosök försämras. De flesta strömlevande arter klarar dock 
några veckor av ökad grumlighet. Under längre perioder än så kan det dock bli skadligt (Tyréns m.fl. 
2008). Enligt den dagvattenutredning som tagits fram för planen kommer inte några ökade flöden till 
recipienten uppstå vid normal drift eller högre flöden av karaktären 10-årsregn. Vid nederbörd 
motsvarande ett 100-årsregn kommer däremot dagvattenanläggningens fördröjningsvolym 
överskridas och ett ökat flöde ske till Kallebäck. Den sträcka där dagvattnet kommer släppas till 
Kallebäck är delsträcka 10 som redan påverkats kraftigt genom rensning och uträtning. I och med att 
fåran här har koncentrerats är den mer känslig för erosion. Det finns därmed risk för kraftig erosion 
från denna delsträcka vid höga flöden. Effekten av ett ökat flöde kan dock minska genom att 
delsträckan nedströms järnvägen omges av stora opåverkade översvämningsbara torvytor. Här kan 
vattnet bromsa upp samt även en del eroderat material fångas upp. I och med att 100-årsregn är 
ovanliga bedöms vattendraget i stort kunna hantera sådana tillfälliga höga flödestoppar. Sumpskog 
i anslutning till Kallebäck bedöms inte påverkas hydrologiskt av planen.

Vidare kommer planförslaget medföra ökade föroreningshalter i dagvattnet. Detta kan på sikt 
medföra en negativ påverkan på miljön i bäcken vilket i förlängningen kan påverka livsmiljöer och 
förekomst av vissa vattenlevande organismer, se även avsnitt 7.2.

Bäver kan vara känslig för mänsklig närvaro och aktivitet vilket skulle kunna påverka bäverns närvaro 
i bäcken just i anslutning till järnvägen. Dock bedöms förutsättningarna för bäver vara fortsatt goda 
i övriga delar av bäcken.

Sammanfattningsvis bedöms planförslagets påverkan på naturmiljön som begränsad. En viss negativ 
påverkan kan uppstå vid riktigt stora nederbördsmängder. I och med klimatförändringarna väntas 
denna typ av nederbörd öka i framtiden, men återkomsttiden bedöms dock fortfarande som relativt 
lång. Dock kan ökade föroreningshalter i dagvattnet på sikt medföra en negativ påverkan på 
vattenmiljön och i förlängningen det växt- och djurliv som finns där. Omfattningen av påverkan 
bedöms sammantaget som liten.

Konsekvenser planförslag: Högt värde/Liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.4.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Våtmarken med höga naturvärden samt den sumpskog som sammanfaller med denna är redan utsatt 
för en stark lokal påverkan genom länsväg 166 som skär genom området (Skogsstyrelsen 2020 A). 
Kärrskogen som tillhör Hjorthögsmyrarna har också en svag generell påverkan av dikning samt svag 
lokal påverkan från avverkning av anslutande områden (Skogsstyrelsen 2020 C). De tre 
mosseskogarna är också till mindre och större del påverkade av avverkning av anslutande områden 
(Skogsstyrelsen 2020 D, E, F). En av mosseskogarna är också starkt påverkad av dikning 
(Skogsstyrelsen 2020 E). 
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Det har inte observerats några fridlysta arter inom tänkt område för virkesterminal. Samtidigt kommer 
en etablering inom detta område medföra mycket stora ingrepp i och med att marken skulle behöva 
sänkas som mest upp emot 14 m. Detta kan skapa helt nya avrinningsmönster i området vilket kan få 
stor påverkan på våtmarksområden, sumpskogar, myrområden samt i förlängningen de värden som 
är knutna till dessa. Vidare kommer troligen delar av terminalen hamna på mark som utgörs av 
myr/mosse vilket medför behov av att fylla upp denna med stor lokal påverkan. De arbeten som 
kommer att krävas för att skapa en planskild korsning kommer också det innebära ingrepp i 
våtmarksområde. Även om de utpekade områdena redan är påverkade av andra ingrepp betyder inte 
det att värdet har upphört och de kan utgöra viktiga livsmiljöer i området.

I och med att underlaget är begränsat och lokaliseringen schablonmässig blir bedömningen osäker. 
Dock finns inget tvivel om att etableringen i någon omfattning kommer att ha en negativ påverkan på 
naturmiljön.

Konsekvenser alternativ lokalisering: Högt värde/Måttlig omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.4.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande

 För att minimera risken för erosion i Kallebäck vid höga flöden kan erosionsskydd läggas 
längs med den mer känsliga sträckan just norr om järnvägen.

7.5 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD

7.5.1 Förutsättningar
Planförslaget ligger i sin helhet inom ett område av riksintresse för naturvård, NRO 14027 Ödskölts 
moar. 

I riksintressets värdebeskrivning anges området som ett ”Betydelsefullt avsnitt i den mellansvenska 
israndzonen med stort vetenskapligt värde för tolkningen av inlandsisens avsmältning. Förekomst av 
sandurplan med orörda strömrännor.” Vidare anges att området helt domineras av isälvsmaterial och 
ingår i den stora israndzon som bildades under isavsmältningen. Klimatet har varierat under 
avsmältningen vilket har påverkat avsättningen av material och därmed topografin i området. 
Förutsättningar för bevarande av värdet anges som att området undantas från täktverksamhet, samt 
även att området påverkas negativt av vägar, anläggningar, upplag m.m. (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2008).

Sandur är det floddelta som bildas framför en smältande glaciärfront. Stora mängder sediment 
avsätts vid bildandet då smältvatten rinner ut över en flack yta. Smältvattnet bildar ett flätmönster 
av strömfåror på sandurplanet. (Bergab. 2020). Detta kan ses i Figur 16.
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Figur 16. Figuren visar den yta som kommer att planas ut vid ett genomförande av planförslaget. I den 
omgivande ytan kan man se strömfåror från den avsmältande glaciären.

I en beskrivning av deglaciationen av norra Bohuslän och södra Dalsland anges ett område norr om 
järnvägen och länsväg 166 och väster om Kallebäcken som det egentliga Ödskölts moar, Figur 17.
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Figur 17. Ytor med sandur norr om järnvägen samt öster och väster om Kallebäcken. Blå yta är det som beskrivits 
som det egentliga Ödsköts moar. Vitt prickat område utgör läget för föreslaget planområde. Bildkälla: 
Bergab 2020.

VÄRDEBEDÖMNING
Utpekade områden av riksintresse för naturvård utgör de mest värdefulla naturområdena i ett 
nationellt perspektiv och ska representera huvuddragen i den svenska naturen. I detta fall föreslås 
etableringen ske i det område som utgör en kärna i riksintressets värde. Värdet bedöms därför som 
högt.

7.5.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
Det skogsbruk som väntas bedrivas i nollalternativet kommer inte att innebära någon schaktning eller 
annat ingrepp som skulle påverka områdets geologiska värden negativt.

Konsekvenser nollalternativet: Högt värde/försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa
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7.5.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
Ytan på det område som beskrivits som det egentliga Ödskölts moar är ca 3,5 km2. Planområdet skulle 
uppta ca 0,2 km2 vilket utgör 6-7 % av denna yta respektive 4-5 % av det totala området sandur som 
återfinns på båda sidor om Kallebäcken. Av riksintresset som helhet skulle planområdet uppta någon 
tiondels procent. De markarbeten som skulle genomföras som en följd av planförslaget skulle 
medföra att 6-7 % av strömfårorna i sandurets centrala del försvinner (Bergab 2020).

Sandurplanet med dess strömfåror är en viktig del av riksintressets värde för tolkningen av 
inlandsisens avsmältning. Delar av detta kommer att försvinna genom planförslaget. Området är dock 
sedan tidigare dokumenterat och det kommer fortsatt finnas orörda områden kvar som kan studeras 
för att tolka isavsmältningen. Å andra sidan skulle ingrepp till följd av planen vara oåterkalleliga för 
dessa värden och jämfört med nollalternativet medför planförslaget helt klart en större negativ 
påverkan. Omfattningen på påverkan bedöms därför som måttlig.

Konsekvenser planförslaget: Högt värde/måttlig omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.5.4 Bedömnings av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Området för en möjlig alternativ lokalisering omfattas inte av riksintresse för naturvård.

Konsekvenser alternativ lokalisering: Högt värde/försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.6 BULLER OCH VIBRATIONER

7.6.1 Förutsättningar
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för industribuller, se Tabell 6. Dessa riktvärden omfattar 
även trafik, lastning och lossning inom verksamhetsområdet. Riktvärdena avser immissionvärden vid 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler och gäller utomhus vid fasad, vid uteplatser och andra ytor 
för utevistelse i bostadens närhet (Naturvårdsverket 2015).

Tabell 6. Tabellen visar Naturvårdsverkets bullerriktvärden för industriverksamhet.
Tid på dygnet Dag (06-18) Kväll (18-22)

Lör-, sön- och helgdag 
(06-18)

Natt (22-06)

Riktvärde (Ekvivalent 
nivå)

50 dBA 45 dBA 40 dBA

Utöver detta gäller att:
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• maximala ljudnivåer inte bör förekomma nattetid (22-06) annat än vid enstaka tillfällen. 
• Vid särskilt störningsframkallande verksamhet så som återkommande impulser vid 

nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande, eller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA.

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, 
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser (Naturvårdsverket 
2015).

Avståndet från planområdet till närmsta bostadshus är ca 60 meter. Från själva virkesterminalen som 
utgör den huvudsakliga bullerkällan är avståndet till närmsta bostadshus ca 550 meter och närmsta 
fritidshus ca 350 m.

Komfortvibrationer i bostäder utgörs av vibrationer som transporteras genom marken upp i 
byggnadens bjälklag och vidare genom stommen och känns som fysiska skakningar. Riktvärden för 
komfortvibrationer avser den högsta vibrationsnivå som uppkommer vid en enskild passage. Varken 
Bengtsfors kommun eller Trafikverket har fått in några klagomål avseende vibrationer längs med 
aktuell sträcka av järnvägen som passerar lokaliseringen i Bäckefors (Tyréns 2020 A).

VÄRDEBEDÖMNING
Buller och vibrationer kan medföra ohälsa och obehag, ofta kopplat till försämrad sömn och 
stressreaktioner. Det finns ett antal bostadshus i närområdet som kan påverkas av buller från 
planområdet. Området utgör i dagsläget till följd av närheten till väg 166/172 och järnvägen samtidigt 
inte någon tyst miljö. Bullerproblematik är även ofta möjlig att åtgärda. Värdet bedöms därför som 
måttligt. 

7.6.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
I dagsläget passerar på järnvägen fyra godståg per dag. I och med att allt fler företag och 
organisationer eftersträvar hållbara transporter finns en viss sannolikhet att det i scenariot för 
nollalternativet kan tillkomma någon ytterligare godstransport per dag. Detta bedöms inte påverka 
bullernivåerna jämfört med nuläget.

I och med att riktvärdet för komfortvibrationer avser den högsta vibrationsnivå som uppstår vid en 
enskild passage, i detta fall ett tåg, skulle den högsta nivån inte öka med ett ytterligare tåg per dag. 
Då det ännu inte inkommit några klagomål på vibrationer bedöms risken för någon negativ 
hälsopåverkan med avseende på vibrationer som mycket låg.

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa
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7.6.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
En bullerutredning har genomförts av Tyréns för att bedöma om planen kan medföra att gällande 
riktvärden överskrids vid närliggande bostadsbebygelse. Planen kommer att medföra verksamhet som 
är i drift dygnet runt. Bulleralstrande aktiviteter kommer utgöras av lastning av ved på tåg, lastning 
av flis och lossning av virke, askhantering med hjullastare, lastbilsrörelser samt kampanjvis flisning. 
Tågseten rullar in och ut från terminalen med eldrift och låg hastighet vilket utgör ett försumbart 
ljudbidrag i förhållande till övrig verksamhet.

I bullerutredningen har man räknat på två olika scenarion, ett med tillfälliga avskärmande vedvältor 
och ett utan. Utan avskärmande vedvältor kan den ordinarie verksamheten bedrivas dag och kväll 
utan att överskrida riktvärdena. Nattetid krävs dock att maskiner ställs upp väl avskärmade bakom 
vältor eller omges av annat bullerskydd. Minst 6,5 m höga vältor krävs också om riktvärden för 
maximala ljudnivåer ska klaras. Erfarenhet av utredningar av liknande anläggningar har dock visat på 
problem med maximala ljudnivåer nattetid när en materialhanterare ska hantera timmer högst upp i 
en välta. Fliskampanjer kan köras med valfri maskin så längs de skärmas av bakom vältor och 
flishögar på dag- och kvällstid, ej natt. Om två maskiner ska köras samtidigt krävs att tystgående 
modeller används.
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Figur 18. Ekvivalent ljudutbredning för ordinarie verksamhet med vedvältor. MP 1 och 2 är mätpunkterna vis de 
två närmaste bostadshusen. MP 1 är ett permanentboende och MP 2 ett fritidshus. Bild hämtad från 
Tyréns bullerutredning.

Hur ljudnivån är i nuläget vid närliggande bostäder har inte beräknats. En viss försämring bedöms 
dock uppstå genom planförslaget jämfört med nollalternativet. Genom en god planering av 
verksamheten bör emellertid gällande riktvärden kunna innehållas. Risk finns dock alltid för brister i 
detta varmed förekomst av överskridande av riktvärden bedöms kunna förekomma vid enstaka 
tillfällen.

I och med planförslaget kommer ett ytterligare godståg per dag passera på sträckan. Även om 
ytterligare ett godståg skulle tillkomma på grund av övriga ökade transportbehov på järnvägen 
bedöms varken några negativa eller positiva konsekvenser på människors hälsa uppstå jämfört med 
nollalternativet avseende vibrationer.

MP 1

MP 2

Tillfälliga 
vedvältor

Permanenta 
vedvältor
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Den sammanfattande bedömningen av planförslaget blir:

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/Liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.6.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Någon bullerutredning har inte heller gjorts för den alternativa lokaliseringen. Däremot kan det 
konstateras att avståndet till närmaste bebyggelse i förhållande till terminalens kortsida är likvärdigt 
till det i planförslaget. Här finns dock ingen folkbokförd i dagsläget. Övrig bebyggelse ligger längre 
från terminalen än i planförslaget. 

Hur ljud breder ut sig påverkas av en mäng olika faktorer så som reflektioner, skärmning, vind, 
temperatur och turbulens (Stenman Norlander 2016). I och med att terrängen och höjder skiljer sig 
här jämfört med den bullerutredning som gjorts är det därför svårare att applicera det resultatet på 
den alternativa lokaliseringen. Samtidigt tyder tillgängliga jordartskartor samt kartunderlag på att 
marken mellan terminalen och närliggande bebyggelse består av berg. Detta innebär att det sannolikt 
kommer bli en hög bergskärning som kan avskärma ljud från terminalen i viss riktning men även 
förstärka det i andra riktningar. Med hänsyn till det relativt stora avståndet till bebyggelse bedöms 
dock sannolikheten för negativa konsekvenser som mindre än för planförslaget. 

Risken för vibrationer bedöms likvärdigt som för övriga alternativ.

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/Liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.6.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande
INARBETADE ÅTGÄRDER

 En planbestämmelse anger att inom område för virkesterminal ska verksamheter anordnas 
så att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industri inte överskrids vid närliggande 
bostadshus.

 Detaljplanen anger att det i området mellan terminalen och bebyggelsen i söder inte får 
uppföras några byggnader. Detta skapar förutsättningar för att spara träd och växtlighet 
vilket potentiellt kan minska ljudets utbredning (Claesson 2015).

ÖVRIGA REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER
 För att potentiellt kunna minska ljudets utbredning från terminalen bör så mycket träd och 

växtlighet som möjligt sparas mellan terminalen och omgivande bebyggelse (Claesson 
2015).
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7.7 DAMNING, LJUS OCH LUKT

7.7.1 Förutsättningar
Vid en virkesterminal kan damning uppstå vid körning av lastbilar på torra grusvägar samt vid flisning. 
Södra Skogsägarnas erfarenhet är att klagomål endast uppstått i det förra fallet.

Vid en virkesterminal kommer även höga strålkastare att behövas för att kunna utföra arbetet på ett 
säkert sätt. Vidare kommer planförslaget att innebära att 2-3 vanliga gatlyktor sätts upp vid växeln 
samt att tre järnvägssignaler tillkommer, en vid plankorsningen över väg 166/172, en 50 m före växeln 
samt en 50 m in på förbindelsespåret.

Besvär med lukt kan uppstå vid lagring av bark, framför allt när övertäckning av barken tas bort.

VÄRDEBEDÖMNING
Damning, ljus och lukt kan medföra störning och obehag för de som bor eller vistas i närheten. 
Problemen med damning och lukt från den typ av anläggning som kommer att medges genom planen 
är lätta att åtgärda och/eller snabbt övergående. Störningar från ljus kan vara desto större i och med 
att verksamhet förutsätts pågå dygnet runt. Värdet bedöms därför som måttligt. 

7.7.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
I scenariot för nollalternativet kan vissa problem med damning och ljus uppstå vid en avverkning. 
Detta är dock under en mycket begränsad tidsperiod och bör inte medföra några större olägenheter 
för människors hälsa.

Konsekvenser nollalternativet: Måttligt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.7.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
Damning från lastbilar eller andra fordon som kör på torra grusvägar kommer att uppstå genom 
planförslaget. Detta är dock ett problem som är mycket enkelt att åtgärda och risken för olägenhet 
bedöms därför som mycket låg. 

Planförslaget kan potentiell medföra lagring av bark. Luktproblem när övertäckning av denna tas bort 
bedöms dock som tillfällig och snabbt övergående.

Den typ av terminalverksamhet som möjliggörs via planförslaget kommer medföra att det vid varje 
växel sätts upp två-tre vanliga gatlyktor i kontaktledningsstolpens topp. Sannolikt kommer 
planförslaget medföra tre växlar: en från trafikverkets spår in till terminalen, en vid 
kontakledningsbryggan och en längst in på terminalen vid lokrundgången. Det är bara växeln från 
Trafikverkets spår som ligger i närheten av någon bebyggelse. Dock bedöms inte någon risk för 
störning uppstå genom denna typ av vanliga gatlyktor. Själva överlämningsbangården kommer inte 
att belysas.
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Järnvägssignaler kommer också att placeras ut längs med spåren. En placeras ca 50 m före växeln 
från huvudspåret in till terminalen, en ca 100 m in på förbindelsespåret och en på andra sidan 
plankorsningen från planförslaget räknat. Dessa blinkar alltid i någon färg och kommer vara riktade i 
spårets längdriktning. Den järnvägssignal som ligger vid huvudspåret samt den som ligger 100 m in 
på förbindelsespåret kommer att vara placerade i höjd med bostadshus. Denna typ av järnvägssignal 
är dock bra avskärmade sidledes och ljussignalens visuella riktning är primärt längs med järnvägens 
sträckning. Bedömningen görs att järnvägens sträckning i läget för de aktuella signalerna är sådan 
att risken för störning är liten.

I och med att planförslaget kommer att medge verksamhet som bedrivs dygnet runt kommer 
strålkastare behöva vara påslagna under dygnets alla timmar. Strålkastarna är höga och starka och 
skulle kunna medföra en olägenhet för människor hälsa, framför allt om det stör nattsömnen hos de 
närboende. Detta är dock ett problem som bedöms kunna åtgärdas med relativt enkla medel.

I och med att de eventuella problem som kan uppstå bedöms kunna hanteras med enkla 
skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna sammanfattningsvis som låga.

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/Liten omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.7.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Precis som för planförslaget bedöms inte några problem med lukt uppstå vid den alternativa 
lokaliseringen. 

Avståndet till vägar för lastbilar med risk för damning kommer att vara 450-500 m i förhållande till 
närmsta bebyggelse varmed sannolikheten för störande damning bedöms mycket låg. Även 
strålkastarbelysning på terminalen kommer ligga på det avståndet. Tillgängliga jordartskartor samt 
kartunderlag tyder på att marken mellan terminalen och närliggande bebyggelse består av berg. Detta 
innebär att det sannolikt kommer bli en hög bergskärning som avskärmar ljuset från terminalen. Detta 
gör att sannolikheten för störningar från själva terminalen bedöms mycket låg. 

Även i detta alternativ kommer det krävas viss belysning av växeln samt ett par järnvägssignaler. 
Bedömningen utifrån lokaliseringen är dock att de ligger på ett sådant avstånd samt bör hamna i en 
sådan vinkel att de inte skulle utgöra någon störning för befintliga bostadsbebyggelse.

Konsekvenser alternativ lokalisering: Måttligt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa
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7.7.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande
INARBETADE ÅTGÄRDER

 Detaljplanen anger att det i området mellan terminalen och bebyggelsen i söder inte får 
uppföras några byggnader. Detta skapar förutsättningar för att spara träd och växtlighet 
vilket kan minska ljudets utbredning.

ÖVRIGA REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER
 För att minimera dammspridning bör så mycket som möjligt av växtlighet och träd runt 

virkesterminalen sparas. Alternativ kan träd och buskar planteras. Detta kan också minimera 
risken för störande ljus.

 Rikta strålkastare så att de inte medför problem. Släck dem när de inte används.

7.8 RISK- OCH SÄKERHET

7.8.1 Förutsättningar
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tillsammans tagit fram ett dokument, 
Riskhantering i detaljplaneprocessen. Enligt detta dokument ska en riskanalys upprättas när 
bebyggelse planeras inom 150 meter från en transportled för farligt gods (Länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholm och Västra Götaland 2006). I och med att planförslaget ligger inom 150 meter från länsväg 
166 och länsväg 172, vilka utgör transportleder för farligt gods, har en riskutredning tagits fram. 
Norgebanan är också transportled för farligt gods. Den ligger som närmast ca 250 meter från planerat 
läge på virkesterminalen, varmed risknivån kopplat till farligt gods på järnvägen bedömts försumbar. 
Några beräkningar har därför inte genomförts för järnvägen (Tyréns 2020 B).

En trafikutredning har tagits fram för planförslaget för att bedöma eventuell påverkan på 
framkomlighet och trafiksäkerhet på de förbipasserande vägarna (Sigma Civil 2021 D).

VÄRDEBEDÖMNING
Olyckor i samband med transport av farligt gods kan potentiellt medföra stora negativa konsekvenser 
för människor som vistas inom planområdet. Planen medger dock inte någon industri som skulle 
kunna förstärka effekten av en olycka eller någon bostadsbebyggelse där privatpersoner kan bli 
särskilt utsatta. Planförslaget kommer däremot medföra en del tunga transporter till och från 
området. Trafikolyckor där tunga fordon är inblandade kan medföra mer allvarliga konsekvenser 
jämfört med olyckor med personbilar. Sammantaget bedöms värdet därmed som måttligt.
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7.8.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
I scenariot för nollalternativet väntas markanvändningen fortsatt utgöras av skogsbruk. Detta innebär 
att det inte kommer tillkomma någon bebyggelse samt att närvaro av människor kommer vara mycket 
sporadisk. Några tillkommande risker kopplat till farligt gods bedöms därför inte uppstå.

Konsekvenser nollalternativet: Måttligt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.8.3 Bedömning av planförslagets miljöpåverkan
I genomförd riskutredning har beräkningar gjorts för individrisk, dvs sannolikheten att enskilda 
individer ska omkomma eller skadas, till följd av närheten till transportlederna för farligt gods, under 
ett år. 

Med grund i hastighetsgränser, vägutformning, trafikflöde, estimerade mängder transporterat farligt 
gods samt statistik kring transport av farligt gods, visar beräkningarna att individrisknivåerna är låga 
inom hela planområdet. Den markanvändning som möjliggörs genom planförslaget förväntas medföra 
låg persontäthet samt att de personer som vistas där förväntas vara vakna och ha god lokalkännedom. 
Utifrån detta bedöms sannolikheten för en olycka som låg och konsekvenserna som små. Inga 
riskreducerande åtgärder krävs (Tyréns 2020 B).

Trafikutredningen som tagits fram visar att den in- och utfart som planeras i anslutning till planen 
kommer att uppfylla kraven enligt VGU (Trafikverkets regelverk för vägar och gators utformning) och 
kommer inte ha någon negativ påverkan på trafiksäkerheten (Sigma Civil 2021 D).

Konsekvenser planförslaget: Måttligt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.8.4 Bedömning av den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Söder om den alternativa lokaliseringen passerar länsväg 166 samt norgebanan. Utifrån den 
schematiska placeringen av virkesterminalen kommer den ligga runt 200 m från länsväg 166. 
Förutsättningarna bör vara likvärdiga för vägsträckan här som för vägsträckan förbi planförslaget. 
Därför bedöms även här sannolikheten som låg och konsekvenserna som små. Norgebanan ligger på 
närmare 300 meter från virkesterminalen och bedöms inte relevant med hänseende till olyckor med 
farligt gods.

Konsekvenser alternativ lokalisering: Måttligt värde/Försumbar omfattning
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa
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7.8.5 Inarbetade åtgärder, miljöanpassningar och hänsynstagande
INARBETADE ÅTGÄRDER

 Placering och uformning av in- och utfart till planområdet har anpassats för att inte medföra 
några framkomlighetsproblem eller trafiksäkerhetsproblem på väg 172.

7.9 KLIMATPÅVERKAN

7.9.1 Förutsättningar
Med världens stora utsläpp av växthusgaser stannar mer värme kvar vid jordytan. Detta orsakar 
stigande temperaturer med allvarliga klimateffekter som följd. Transporter är starkt knutet till 
klimatpåverkan i och med att växthusgaser frigörs genom användning av förbränningsmotorer.

Södra Skogsägarnas nuvarande lösning för transporter är i huvudsak lastbilstransporter till Uddevalla 
för omlastning och vidare transport med tåg till Värö. I övrigt genomförs även direktkörning med 
lastbil till Värö. Terminallösningen i Uddevalla kommer att avslutas år 2024 då terminalområdet 
kommer att tas i anspråk för andra ändamål.

7.9.2 Bedömning av nollalternativets miljöpåverkan
I scenariot för nollalternativet kommer timmer från området runt Bäckefors att fortsätta transporteras 
via lastbil. En överslagsberäkning har gjorts för CO2-utsläppen för timmertransporterna med 
utgångspunkt enligt följande:

 75 % av transporterna går till Uddevalla hamn för omlastning till järnväg och 25 % av 
transporterna direkt till Värö bruk. Utgångspunkten är planområdet utanför Bäckefors.

 Lastbil med totalvikt 60 ton och lastkapacitet 40 ton, Miljöklass EURO 6
 1 m3 travad timmer väger 580 kg (SkogsSverige 2016)

Väl fungerande eldrivna järnvägstransporter av både gods och människor är ett sätt att minska de 
klimatpåverkande utsläppen. Transporter på elektrifierad järnväg kan anses vara klimatneutralt, detta 
beror dock på hur energin har producerats. Den elenergi som Trafikverket säljer till sina 
järnvägskunder produceras av vattenkraft (Trafikverket 2021). Medianvärdet i CO2eq-utsläpp för 
vattenkraft är 24 g CO2eq/kwh (IPCC 2014).

Resultatet för transporterna blir årliga utsläpp av ca 890 ton CO2. Detta motsvarar ungefär det årliga 
utsläppet från drygt 111 personer eller 0,028% av de totala utsläppen från inrikes transporter med 
tunga lastbilar. Siffrorna ska tas med en nypa salt i och med att beräkningen är förenklad, bland 
annat utgår alla transporter i verkligheten inte från Bäckefors, men de utgör en indikation. 

Tekniken går framåt, både avseende utsläppsvärden för förbränningsmotorer samt sammansättning 
på drivmedel. Trafikverket har även öppnat upp delar av det statliga nätet för tyngre transporter vilket 
minskar utsläppen per transporterad viktenhet. Sannolikt kommer därför även lastbilstransporterna 
på sikt medföra lägre utsläpp. Någon större märkbar förändring bedöms dock inte ske de närmsta 10 
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åren. Å andra sidan kommer sannolikt en större andel transporter ske via lastbil i och med att 
möjlighet till omlastning i Uddevalla kommer att upphöra. Sammanfattningsvis bedöms därför små 
negativa konsekvenser uppstå på klimatpåverkan.

Konsekvenser planförslag och alternativ lokalisering: Högt värde/Positiv påverkan
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

7.9.3 Bedömning av planförslagets och den alternativa lokaliseringens miljöpåverkan
Om hela mängden virke skulle transporteras direkt med tåg från Bäckefors till Värö bruk skulle de 
årliga utsläppen ligga på ca 39,5 ton vilket är en kraftig reducering jämfört med nollalternativet. Både 
planförslaget och den alternativa lokaliseringen bedöms därför medföra positiva konsekvenser för 
klimatet.

Konsekvenser planförslag och alternativ lokalisering: Högt värde/Positiv påverkan
Positiva Inga eller 

försumbara
Små negativa Måttligt 

negativa
Stora 
negativa

Mycket stora 
negativa

8 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Elektromagnetiska fält uppstår runt alla elledningar och elektriska apparater, så även runt 
kontaktledningar för järnväg. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram rekommenderade 
referensvärden för magnetfält avseende allmänheten. För järnvägsel på 16,7 Hz gäller 300 µT 
(mikrotesla). Värden över referensvärdet uppstår normalt inte nära järnvägen där allmänheten vistas 
(Tyréns 2020 C). Enligt en publikation från Banverket är magnetfältet under 30 µT rakt under 
kontaktledningen när tåget passerar. Styrkan sjunker snabbt med avståndet från kontaktledning, 
redan på 10 meters avstånd är värdet lägre än 5 µT (Banverket 2003).

Varken i nuläget eller vid utbyggnation enligt något av alternativen kommer det finnas några bostäder 
eller allmänhet som vistas så nära järnvägsspåren att referensvärdet överskrids. 

9 BYGGSKEDET
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära olika typer av markarbeten, till exempel schaktning 
och uppförande av nya vägar. Det kommer även krävas in- och uttransporter av material och 
jordmassor. Byggskedet bedöms därmed kunna medföra störningar i form av buller, vibrationer samt 
utsläpp till luft och vatten. Effekterna av byggskedet bedöms dock kunna reduceras om tillräckliga 
åtgärder vidtas redan i förväg. 

Under byggskedet finns risk för utsläpp av oljeförorening från arbetsmaskiner. För att undvika detta 
kan krav ställas på byggherrar och entreprenörer att använda biologiskt nedbrytbara oljor samt alltid 
ha saneringsmedel till hands. Rutiner för hur oljeföroreningarna ska omhändertas bör finnas. Utsläpp 
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som medfört förorening av mark ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Generellt behöver även 
hanteringen av brandfarliga varor och explosiva ämnen beaktas i samband med exploateringen.

Utredningar pågår för att undersöka ursprunget till de förhöjda halterna av ftalater i grundvattnet. 
Utredningarna ska säkerställa att eventuella markföroreningar omhändertas på ett korrekt sätt så att 
inte föroreningar sprids till omgivande mark eller vatten. 

Vid anläggningsskedet kommer anläggningsmaskiner och transporter till och från arbetsområdet att 
medföra utsläpp till luft. I upphandling av entreprenör bör krav ställas på miljöklassade fordon och 
maskiner. 

Byggnationen kommer innebära schaktning och andra markarbeten samt transporter som ger upphov 
till buller. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15, får i 
normalfallet inte överskridas och bullrande arbete bör endast utföras på vardagar mellan kl. 07-17. 
Dock kommer arbeten inom främst järnvägsområdet behöva utföras dygnet runt under korta perioder 
vilken kan medföra bullerstörningar.

10 AVSTÄMNING MOT MILJÖKVALITETSMÅL
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa anger det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. Till varje mål finns preciseringar och etappmål som tydliggör 
målen och används i uppföljningen av arbetet. Det finns även ett generationsmål som säger att vi till 
nästa generation ska lämna över ett samhälle där de största miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Västra Götalands län har även med de 
nationella målen som grund tagit fram regionala miljömål. Bengtsfors kommun har också ett antal 
inriktningsmål som är prioriterade i kommunens miljöarbete. Relevanta regionala och kommunala 
mål redovisas i anslutning till de nationella.

De miljömål som bedöms relevanta kopplat till den planerade verksamheten är markerade med fet 
stil i Tabell 7. Med kursiv stil kommenteras detaljplanens bedömda inverkan på målen.

Tabell 7 Sveriges miljökvalitetsmål. De mål som bedöms relevanta för detaljplanen är markerade med fet stil.
Nationella miljökvalitetsmål

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet
2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker
4. Giftfri miljö 12. Levande skog
5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap
6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö
7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö
8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv

Nedan beskrivs aktuella miljökvalitetsmål kort. För de nationella och regionala miljökvalitetsmålens 
texter och beskrivningar hänvisas till www.miljomal.se, respektive länsstyrelsen i Västra Götalands 
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publikation om miljömålen (2015). I kursiv stil kommenteras hur verksamheten bedöms påverka 
miljömålet.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Den sannolika etableringen till följd av ett antagande av detaljplanen är en verksamhet som tar emot 
och/eller sänder iväg gods via järnvägstransport. En sådan verksamhet bidrar positivt till målet i och 
med att behovet av vägbundna transporter som släpper ut klimatpåverkande gaser minskar.

Relevanta regionala tilläggsmål är att den västsvenska ekonomin ska vara oberoende av fossila 
bränslen. Utsläpp av växthusgaser från verksamheter ska 2020 ha minskat med 40 % jämfört med år 
1990 och 2030 med 80 %. År 2020 ska andelen förnybar energi öka till minst 60 % och 2030 till minst 
80 %.

Enligt resonemanget ovan kommer sannolikt en verksamhet som ur transportsynpunkt kan bidra till 
att utsläppen av växthusgaser minskar etableras till följd av detaljplanen. Detta går i linje med de 
regionala tilläggsmålen.

Ett inriktningsmål är att Bengtsfors kommun ska arbeta för att öka tillgången till och efterfrågan på 
alternativa drivmedel, underlätta för utveckling av kollektiva färdmedel och effektiv logistik.

Genom att möjliggöra etablering av verksamheter som kan nyttja järnvägen för sina transporter bidrar 
kommunen till en effektiv logistik.

FRISK LUFT
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Luftkvaliteten påverkas av transporter. Vilka utsläpp som bildas beror på typen av transport, men 
vanliga föroreningar utgörs av partiklar, CO2, NOX och CO (IVL 2019). I och med att detaljplanen skapar 
förutsättningar för verksamheter som nyttjar järnvägen för transporter kan även förutsättningar för 
frisk luft skapas. Beroende på typ av verksamhet kan dock även luftutsläpp från annat än transporter 
tillkomma. Denna bedömning görs dock lämpligast vid en tillståndsprövning.

De regionala tilläggsmålen preciserar hur mycket utsläppen av kväveoxider, VOC, partiklar och 
svaveldioxid ska ha minskat i regionen till år 2020.

Se resonemang ovan.

BARA NATURLIG FÖRSURNING
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”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”

Som nämns ovan bedöms detaljplanen förhindra utsläpp av NOX från transporter. I och med att 
kväveoxider har en försurande effekt på skog, mark och vatten är minskningen av dessa i miljön 
positivt för miljökvalitetsmålet (IVL 2019). 

De regionala tilläggsmålen reglerar hur mycket utsläppen av kväveoxider och svaveldioxider ska 
minska till år 2020 samt att högst 30 % av sjöarna och 15 % av vattendragen i länet får vara försurade 
år 2020.

Se resonemang ovan.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

Halter av Fosfor, några metaller, bens(a)pyren samt DOC i dagvattnet kommer att öka genom 
planförslaget. På sikt kan detta ha en negativ påverkan på miljön i Kallebäck. Planförslaget bedöms 
därför till viss del motverka miljökvalitetsmålet. 

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag”

Den planerade utformningen av planförslaget bedöms kraftigt reducera risken för negativ påverkan 
på grundvattnet. Förutsättningarna är goda för att lokalisera och sanera i dag förekommande 
föroreningskällor och anläggandet i sig bedöms kunna utföras utan fysiska ingrepp i grundvattnet. 
Planförslaget bedöms varken motverka eller bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsmålet.

GOD BEBYGGD MILJÖ
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Planförslaget kan medföra vissa ökade störningar för närboende. Eventuellt uppkomna störningar 
bedöms dock som möjliga att åtgärda eller kommer att vara tillfälliga. Riktvärden för buller, 
vibrationer eller elektromagnetiska fält kommer inte att överskridas. Viss negativ påverkan väntas på 
natur- och kulturvärden. Planförslaget bedöms därför ur ett lokalt perspektiv till viss del motverka 
miljökvalitetsmålet. Ur ett regionalt perspektiv kommer planförslaget å andra sidan bidra till 
uppfyllandet av miljömålet genom minskade ljudnivåer och utsläpp av skadliga luftföroreningar från 
virkestransporterna.
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Relevanta regionala tilläggsmål omfattar att antalet personer som utsätts för trafikbuller över 
gällande riktvärden i bostäder och vid uteplatser ska minska årligen.

Riktvärden för buller kommer lokalt vid virkesterminalen inte att överskridas genom planförslaget 
varmed det regionala tilläggsmålet inte motverkas. Planförslaget kommer även att minska 
lastbilstransporterna genom bebyggda områden vilket är positivt för trafikbullerfrågan. Ur den 
aspekten bedöms planförslaget bidra till målet.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräckligt genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd”

Värdefulla naturmiljöer av särskild betydelse för växt- och djurlivet kommer till stor del inte att 
påverkas av planförslaget. Den påverkan som kan ske är av Kallebäck som genom ökade 
föroreningshalter i dagvattnet på sikt kan påverkas negativt. Planförslaget bedöms därför till viss del 
motverka miljökvalitetsmålet.
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11 SAMLAD BEDÖMNING
I Tabell 8 sammanfattas planförslagets konsekvenser för de olika miljöaspekterna. Värden har 
tillsammans med graden av påverkan lagts samman för att få fram konsekvenserna. Bedömningarna 
har gjorts utifrån de miljöåtgärder som inarbetats i planförslaget.

Tabell 8. I tabellen sammanfattas miljöbedömningen av detaljplanen i förhållande till nollalternativet.
  

Mycket stor 
negativa 

konsekvenser

Stora negativa 
konsekvenser

Måttligt 
negativa 

konsekvenser

Små eller 
obetydliga 
negativa 

konsekvenser

Inga eller 
försumbara 

konsekvenser

Positiva 
konsekvenser

Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Alt. Lokalisering

Grundvatten

Ytvatten

Kulturmiljö

Naturmiljö

Riksintresse för naturvård

Buller och vibrationer

Damning, ljus och lukt

Risk och säkerhet

Klimatpåverkan

Utifrån sammanställningen i Tabell 8 innebär både planförslaget och lokaliseringsalternativet ur ett 
lokalt perspektiv en försämring jämfört med nollalternativet. Detta är dock ofrånkomligt i och med att 
nollalternativet innebär fortsatt nyttjande av marken som skogsbruk. All typ av byggnation eller 
anläggande i området skulle mest sannolikt innebära en försämring. Orosmolnen i det inledande 
skedet låg framför allt över aspekten Grundvatten samt Riksintresse för naturvård. Den alternativa 
lokaliseringen anpassades därför för att ligga utanför grundvattenförekomsten och 
riksintresseområdet. De utredningar som genomförts visar på att terminalen kan förläggas enligt 
planförslaget utan någon risk för negativa konsekvenser på grundvattnet varmed någon större 
skillnad inte föreligger mellan alternativen på den punkten. Den miljöaspekt som kvarstår är 
Riksintresse för naturvård. Av naturliga skäl har planförslaget betydligt större negativa konsekvenser 
på denna aspekt än den alternativa lokaliseringen. Planförslaget ligger inom det område som utgör 
riksintresseområdets kärna och en etablering på platsen skulle innebära förlust av viktiga geologiska 
värden. Samtidigt görs bedömningen att den alternativa lokaliseringen får större negativa 
konsekvenser på naturmiljön och på ytvatten till följd av stora fysiska ingrepp och påverkan på 
våtmarksområden. För planförslaget är påverkan av mer indirekt karaktär, framförallt avgränsat till 
dagvattenhanteringen där en viss påverkan på recipienten på sikt inte kan uteslutas. Planförslaget 
bedöms också något mindre fördelaktigt kopplat till störningar i och med att avståndet till närboende 
är kortare jämfört med lokaliseringsalternativet. För planförslaget väntas lämningar efter en 
banvaktarbostad troligen försvinna vilket påverkar bedömningen av konsekvenser av kulturmiljön. För 
den alternativa lokaliseringen finns inga uppgifter på några kulturmiljövärden.
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Investeringskostnaden blir sannolikt betydligt högre för den alternativa lokaliseringen till följd av de 
ogynnsamma topografiska förhållandena och genom att en planskild korsning kommer att behöva 
byggas förbi vägen. Där måste en rimlighetavvägning genomföras med grund i 2 kap. 7 § Miljöbalken. 

Ur ett geografiskt större perspektiv kan positiva konsekvenser ses på miljöaspekten klimatpåverkan. 
Att omfördela transporter av stora volymer virke till järnväg kommer att ha en positiv påverkan genom 
minskade klimatpåverkande utsläpp. Detta är en del av en nödvändig omställning som hela samhället 
måste genomgå för att bromsa den globala uppvärmningen. Färre lastbilstransporter bidrar även till 
minskade bullernivåer samt minskade utsläpp av luftföroreningar i bebyggda områden. Bland annat 
går många av virkestransporterna idag genom Göteborg vilket kan undvikas genom 
omlastningsterminalen.

En annan aspekt att ta hänsyn till är att den alternativa lokaliseringen är av mer schablonmässig 
karaktär samt långt ifrån utredd i samma omfattning som planförslaget. Det finns därmed en hel del 
osäkerheter i bedömningen av vilka konsekvenser en lokalisering i detta område skulle medföra. 

I översiktsplanen anger kommunen att det är angeläget att få till stånd bra omlastningsterminaler 
mellan väg och järnväg, något som talar för planförslaget. Å andra sidan gör kommunen ett generellt 
ställningstagande att inom riksintresseområden för naturvården ska naturvärdena skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön.

12 UPPFÖLJNING
Enligt 6 kap. 11 § punkt 7 i miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse 
för åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför.

Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt sätt, att 
kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda 
oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på 
längre sikt till bättre och effektivare miljöbedömningar.

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
en plan faktiskt får, så långt som är möjligt ska kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och 
övervakningssystem. I den mån det är möjligt avses uppföljningen av detaljplanens betydande 
miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga processer.

Fortsatt i detaljplaneskedet och vidare i arbetet med terminalen bör följande delar följas upp:

 I och med att det krävs vissa förutsättningar för att klara de gällande riktvärdena för buller 
är det viktigt att vid miljöprövning av verksamhet som tillåts genom planen, särskilt villkora 
att verksamheten planeras så att gällande riktvärden för buller klaras. Bland annat bör det 
regleras när på dygnet flisning får ske, förslagsvis mellan 06-18.
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 Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett antal arter som omfattas av skydd enligt 
artskyddsförordningen, ansökan om dispens kan bli aktuellt.

 En skötselplan för dagvattenanläggnigen samt ett provtagningsprogram bör upprättas för 
att följa upp att dagvattensystemet fungerar som avsett. 

 Delar av verksamheten kan komma att kräva en anmälan enligt miljöbalken, framför allt 
lagringen av timmer och aska samt flisning.
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