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Referat

Detta arbete utgör dels ett bidrag till diskussionen om ekologisk anpassning av vägtrafikens infrastruktur,

dels ett led i MKB-arbetet inom ramen för planeringen av ny Rv 31 Bogla-Öggestorp, SO Jönköping.

Syftet är dels att belysa hur ekologiska frågeställningar kan hanteras i MKB, dels att ge en preliminär

bedömning av ekologiska konsekvenser av vägen enligt alternativen med och utan tunnel vid förkast-

ningsbranten. Arbetet bygger på befintliga miljökonsekvensbeskrivningar, allmänekologisk ämnes-

kunskap samt internationella erfarenheter av åtgärder för ekologisk anpassning av infrastruktur. Emis-

sionen av HC, CO, NO, och CO; med och utan tunnel har simulerats för 1993 och 2005.

Naturvärdena i ett område bör bedömas i olika rums- och tidsskalor. I den lilla rumsliga skalan iden-

tifieras naturvärden som förstörs av vägsträckningen samt störningar på växter och djur närmast vägen. I

den större skalan bedöms vägens betydelse för djurens vandringar samt individ- och genutbytet inom och

mellan populationer. Områdets samlade naturvärden bör utgöra grunden för helhetsbedömningen. Härvid

bör beaktas dels att naturvårdsvärdena kan öka över tiden, dels att samhällets naturvärdering ständigt för-

ändras. I avsaknad av utvecklad metodik för prissättning kan områdens samlade naturvärde inte åsättas

något penningvärde.

I det aktuella utredningsområdet samverkar de botaniska, zoologiska och geologiska värdena med

småbrutenheten till en helhet som sammantaget har stort naturvårdsvärde. Särskilt avseende bör fästas

vid kontinuiteten i tid och rum vad gäller förkastningsbranten och skogsområdet vid Klevaberget.

En väg skulle försvaga de landskapsekologiska sambanden, bidra till fragmentering av landskap och

biotoper samt på sikt kunnahota sällsynta mossor och lavar. Vägens barriäreffekt begränsas om

tunnelalternativet väljs, en faunapassage anläggs, planerade vägportar anpassas även för vilda djur samt

bron över Femtingaån anpassas för land- och vattendjurens vandringar.

Enligt simuleringen skiljer sig alternativen tunnel och icke-tunnel knappast åt vad gäller avgas-

emission.

Dagvatten bör hindras att nå vattendrag och våtmarker.

Före-situationen bör dokumenteras inför MKB-uppföljning.
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Abstract

This work is on the one hand a contribution to the discussion on ecological adaptation of the road

infrastructure and on the other hand astage in the Environmental Impact Assessment (EIA) of a new

section (Bogla-Öggestorp, 5 km) of Highway 31, south-east of Jönköping, Southern Sweden. The aim is

to illustrate the handling of ecological issues in EIA and to give a preliminary estimation of the

ecological consequences of the road according to the tunnel and non-tunnel alternatives at the fault scarp

near Bogla. The work is based on existing preliminary EIA reports, general ecological knowledge and

international measures for the ecological adaptation of infrastructure. The emissions of HC, CO, NO, and

CO» with and without a tunnel were simulated for 1993 and 2005.

The natural values in an area should be estimated using various scales of space and time. On the small

spatial scale, natural values which are destroyed by the road and disturbance to plants and animals in the

close vicinity of the road are identified. On the larger scale, the influence of the road on the migration of

animals and the exchange of individuals and genes in and between populations is estimated. The

evaluation of the nature in the area should be based not only on individual species and biotopes but also

on the large-scale natural features in the area as a whole. It should then be considered that natural values

may increase over time and that society's estimation of nature is changing constantly. In the absence of a

developed methodology for pricing, the natural value of areas cannot be given any monetary value.

In the investigated area, the botanical, zoological and geological values are combined with the small-

scale topography to form an entirety which is of great value for nature conservation. The continuity in

time and space of the natural environment of the fault scarp and the forest of Klevaberg should be

considered specifically.

A road would weaken the landscape-ecological connections, contribute to fragmentation of the

landscape and biotopes and in the long term threaten rare mosses and lichens. The bartier effect of the

road would be limited if the alternative of a tunnel is chosen, an animal underpass is constructed, planned

viaducts are adapted to wildlife as well and the bridge over the Femtingaå brook is adapted to the

migration of terrestrial and aquatic animals.

According to the simulation, the tunnel and non-tunnel alternatives do not differ in regard to exhaust

emissions.

Highway runoff should be prevented from reaching watercourses and wetlands.

The pre-project situation should be documented to serve as a basis for the post-project analysis.
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Förord

Föreliggande arbete utgör redovisning av projektet "Ekologisk bedömning av

riksväg 31" (VTT projektnummer 80088). Projektledare har varit Lennart

Folkeson, som författat huvudtexten. Bilagan Beräkning av avgasemissioner och

avgasbetingade naturskadekostnader i samband med ny Rv 31 Lidhult-Öggestorp

har författats av Bo O Karlsson vid VTI.

Uppdragsgivare och finansiär har varit Vägverket Region Sydöst, där Rickard

Sandberg fungerat som kontaktperson.

Uppdraget erhölls i slutet av mars 1995. En preliminär rapport med titeln

Bedömning av ekologiska konsekvenser av ny Rv 31 Jönköping-OÖggestorp ingavs

den 12 april 1995. En reviderad version med samma titel ingavs som slutrapport

den 21 juni 1995. Inför publiceringen hölls publiceringsseminarium den 2 oktober

1995 med Hans G Johansson, VTI, som lektör. I föreliggande rapport har

synpunkter från seminariet inarbetats och litteraturöversikten om faunapassager

lyfts ut för publicering i annat sammanhang.

Till Hans G Johansson riktas ett varmt tack för granskningsarbetet.

Linköping i september 1996

Lennart Folkeson
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Ekologisk anpassning av vägar: Diskussion av bedömningsunderlag

och åtgärder utifrån exemplet Rv 31 Bogla-ÖOggestorp

av Lennart Folkeson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

58195 Linköping

Sammanfattning

I föreliggande arbete diskuteras hur ekologiska frågeställningar kan hanteras i

MKB-arbetet för vägar. Diskussionen appliceras på exemplet Rv 31 Bogla-

Öggestorp där vägutredning pågår. Med utgångspunkt dels i allmän ekologisk

kunskap och tidigare framtagna kunskapsöversikter, dels i befintliga miljö-

konsekvensbeskrivningar för Rv 31 ges en bedömning av de ekologiska konse-

kvenserna av ett vägbygge enligt alternativen "Södra-Bogla" med respektive utan

tunnel. Vidare diskuteras vilka åtgärder för ekologisk anpassning som kan vara

relevanta i det aktuella fallet. I en bilaga redovisas resultat av simuleringar avse-

ende år 1993 och 2005 av emissionen av HC, CO, NO, och CO, från trafiken på

sträckan Lidhult-Öggestorp med och utan tunnel. De avgasbetingande natur-

skadekostnaderna har uppskattats medelst schablonberäkningar.

Utredningsområdet omfattar förkastningsbranten vid Bogla (söder om

Huskvarna), det tämligen orörda skogsområdet ovanför (öster om) branten

(Klevabergs-området) och en del av jordbrukslandskapet öster därom (vid

Femtingaån, söder om Stensjön). Vissa delar av förkastningsbranten och skogs-

området hyser nyckelbiotoper med ett antal hotklassificerade mossor och lavar. I

områdets fauna ingår bl.a. berguv, storspov och utter. Skogsområdet ovanför är

viltrikt och förkastningsbranten har i några partier en viss gammelskogskaraktär.

När man i MKB-arbetet ska beskriva naturvärdena i ett område och bedöma

hur dessa kan tänkas påverkas av en väg, bör bedömningen ske utifrån olika skalor

i rum och tid. I den lilla rumsliga skalan gäller det att identifiera naturvärden som

mer eller mindre direkt berörs av vägsträckningen. Därvid läggs särskild vikt vid

nyckelbiotoper och rödlistade arter. Störningar på växter och djur i biotoper i

vägområdets närmaste omgivning bör också identifieras och beskrivas, liksom

konsekvenserna för grundvattenföring och övriga hydrologiska förhållanden. I den

lite större skalan måste vägens betydelse för det fortsatta individ- och genutbytet

inom och mellan djur- (och även växt-)populationer i biotoper som splittras av

vägen bedömas. Likaså måste vägens betydelse för vissa djurs långväga vand-

ringar och spridning bedömas. Även andra typer av landskapsekologiska samband

bör beaktas, liksom i vad mån tillkomsten av en enstaka väg bidrar till den fort-

gående storskaliga fragmenteringen av landskapet. Den slutliga bedömningen bör

innefatta en helhetsbedömning av områdets samlade naturvärden. Därvid är det

viktigt att hålla i minnet att såväl de "faktiska" som de "upplevda" naturvärdena

ändras över tiden. Dels ökar det biologiska värdet hos t.ex. en gammal skog ju

längre tiden går, dels sker en tidsmässig förändring i samhällets syn på värdet av

olika naturtyper. I avsaknad av utvecklad metodik för prissättning kan olika om-

rådens naturvärden inte åsättas något monetärt värde.

För det aktuella utredningsområdet kan följande preliminära bedömningar och

rekommendationer ges:
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II

Områdets värde ur biologisk/ekologisk synvinkel består inte endast i före-

komsten av ett antal sällsynta, hotade eller hänsynskrävande arter. I området

samverkar de botaniska, zoologiska och geologiska värdena med land-

skapsekologiska samband, småbrutenhet och omväxlande topografi till en

helhet som sammantaget har ett stort värde ur naturvårdssynpunkt.

Särskilt avseende bör fästas vid kontinuitet i tid och rum vad gäller såväl

naturen i förkastningsbranten som skogen öster därom.

En väg i området skulle försvaga de landskapsekologiska sambanden, inte

minst i förkastningsbranten, samt medföra fragmentering av samman-

hängande skogsområden med lång kontinuitet i tid och rum.

Vägen skulle sannolikt ha en störande inverkan på vissa störningskänsliga

djur. På lång sikt skulle vägen kunna hota vissa sällsynta mossor och lavar i

området. '

En tunnel skulle, jämfört med alternativet utan tunnel, begränsa ingreppet i

förkastningsbranten, mildra barriäreffekten och fragmenteringsverkan samt

bättre tillgodose bevarandeintressena i förkastningsbranten och skogs-

området öster därom.

Om en tunnel inte byggs, skulle vägens barriärverkan på jaktbart vilt och

andra djur mildras av en faunapassage i skogen öster om förkastnings-

branten.

Vägportar för mindre vägar och skogsbilvägar bör lokaliseras och utformas

så att de även kan begagnas av vilda djur.

Bron över Femtingaån bör ges en sådan utformning att såväl land- som

vattendjurens vandringar och spridning utefter ån kan säkerställas.

Dagvatten bör hindras att obehandlat nå vattendrag, våtmarker och våt-

markselement.

Simuleringen av avgasemissionen anger att såväl emissionen som de

schabloniserade avgasbetingade naturskadekostnaderna obetydligt skiljer sig

åt mellan alternativen med och utan tunnel. Dessa uppskattningar inbegriper

emellertid varken hälsoeffekter eller kostnader förknippade med barriär-

verkan och intrång i naturområdena.

Anläggningsverksamhet som berör vattendrag bör förläggas till sådan tid

och utföras på sådant sätt att störningen av vattenlevande djurs reproduktion

minimeras.

Moss- och lavinventeringarna bör kompletteras med inventering avseende

svampar, kärlväxter och fauna i området samt limnologiska förhållanden i

Femtingaån med biflöden.

Ett uppföljningsprogram bör upprättas i samråd med biologisk/ekologisk

expertis. Därvid bör tillgången på noggrann dokumentation av förhållandena

före exploateringen säkerställas.
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Ecological adaptation of roads: discussion of possible ecological

impacts and their mitigation as applied to a road project in Sweden

by Lennart Folkeson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary

The present work discusses methods of handling ecological issues in the

Environmental Impact Assessment (EIA) of roads. The discussion is applied to

Highway 31 in Southern Sweden where the EIA for the road scheme of a 5-km

section (Bogla-Öggestorp) is in progress. Based on general ecological knowledge,

published literature surveys and preliminary EIA reports, possible ecological

effects of the road with and without a tunnel under the mountain of Klevaberg are

discussed. Furthermore, mitigation measures relevant to Highway 31 are

discussed. In an Appendix, the results of simulations of the emissions of HC, CO,

NO, and CO; from the traffic on the Lidhult-Öggestorp section with and without

a tunnel are reported for the years 1993 and 2005. The standardized costs of

damage to nature caused by exhaust emissions have also been calculated.

The study area comprises the fault scarp near the village of Bogla (south of the

town of Huskvarna, Jönköping county), the relatively little disturbed forest area

east of the scarp (the Klevaberg area) and part of the agricultural area surrounding

the Femtingaå brook south of Lake Stensjön. Specific parts of the fault scarp and

the Klevaberg forest contain woodland key-habitats with a number of red-listed

mosses and lichens. The fauna of the area includes eagle owl, curlew and otter.

The Klevaberg forest is rich in game and has some features of a natural forest.

In the EIA, various scales in time and space should be applied when describing

the natural values of an area and estimating how these may be influenced by a

road. On the small spatial scale, the natural values influenced more or less directly

by the road should be identified. Great importance should be attached to woodland

key-habitats and red-listed species. Disturbances to plants and animals in biotopes

in the close vicinity of the road should also be identified and described, as well as

the impact on the groundwater table and other hydrological conditions. On the

somewhat larger scale, the influence of the road on the continued exchange of

individuals and genes in and between populations in biotopes that become split by

the road has to be estimated. Furthermore, the importance of the road to the long-

range migration and dispersal of specific animals has to be estimated. Other types

of landscape-ecological connections also have to be considered, as well as the

extent to which the addition of a single road contributes to the continuous large-

scale fragmentation of the landscape. The final assessment should comprise a

general estimation of the total natural values of the area. It is then important to

keep in mind that both the **actual" and the *experienced" natural values change

with time. The biological value of an old forest, for example, increases as time

passes. At the same time, there is also a time-related change in society's view on

the value of various types of nature. In the absence of developed methods of

pricing, the total natural value of different areas cannot be monetarized.

Concerning the specific study area, the following preliminary assessments and

recommendations can be given:
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The value of the area from a biological/ecological point of view consists not

only in the occurrence of a number of rare, threatened or care-demanding

species. Within the area, the botanical, zoological and geological values,

combined with the landscape-ecological features and a small-scale and varied

topography, form an entirety which has a great value to nature conservation.

Specific attention should be paid to the continuity in time and space both of the

nature in the fault scarp and the Klevaberg forest.

A road in the area would impair the landscape-ecological connections,

especially in the fault scarp, and cause fragmentation in surrounding forest

areas with a long continuity in time and space.

The road would probably have a disturbing influence on certain sensitive

animals. In the long term, the road may threaten certain rare mosses and lichens

in the area.

Compared with the non-tunnel alternative, a tunnel would limit the

encroachment on the fault scarp, mitigate the barrier and fragmentation effects

and better satisfy demands to protect the fault scarp and the Klevaberg forest.

If no tunnel is constructed, the barrier effect of the road on game and other

animals would be mitigated by a man-made animal underpass in the Klevaberg

forest.

Viaducts for local minor roads and forestry roads should be localised and

designed to allow use by wildlife.

The bridge over the Femtingaå brook should be designed so as to allow

migration and dispersal of both terrestrial and aquatic animals along the brook.

Runoff from the road should be prevented from reaching watercourses and

wetlands without processing.

According to the simulation, there is no significant difference between the

tunnel and the non-tunnel alternatives in exhaust emissions or the standardised

emission-related damage costs to nature. Neither health effects nor costs related

to the barrier effect or the encroachment on natural areas are included in these

estimations, however.

Construction activities influencing watercourses should be timed and

performed so as to minimise the disturbance to the reproduction of aquatic

animals.

Inventories of mosses and lichens should be supplemented by inventories of

mushrooms, higher plants and fauna in the area, as well as the limnology of the

Femtingaå brook with its tributaries.

A follow-up programme should be carried out in co-operation with ecological

expertise. Access to sound documentation of the environmental conditions

before exploitation should then be ensured.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Riksväg 31, som ingår i det nationella stamvägnätet, förbinder bl a Jönköping med

Nässjö och går vidare mot Kalmar. För att uppfylla de krav som ställs på en stam-

väg har Vägverket föreslagit nybyggnad av Rv 31 på delen Jönköping-Öggestorp,

där delvis "stora brister" i vägstandarden föreligger enligt Regional väghållnings-

plan 1994-2003 Region Sydöst (Figur 1). Särskilt genom Tenhult är framkomlig-

heten begränsad. Delen Öggestorp-Nässjö är nyligen ombyggd till 13-metersväg.

Miljöförhållanden och -konsekvenser har beskrivits i olika omgångar. Bland

annat framtogs en miljökonsekvensbeskrivning i samband med lokaliserings-

utredningen (MKB - Lokaliseringsstudie 1993). Vidare upprättades en miljö-

konsekvensbeskrivning (Riksväg 31 Delen Ryhov-Öggestorp Miljökonsekvens-

beskrivning 1993) i samband med arbetet med utredningsplanen (Riksväg 31

Ryhov-Öggestorp Utredningsplan 1993).

Efter det att ett flertal alternativa korridorer översiktligt hade utretts, återstod

från utredningsplanen av 1993 sex huvudalternativ, nämligen de som benämns

1) Noll-alternativet

2) Norra-Bogla

3) Norra-Bogla med tunnel

4) Södra-Bogla

5) Södra-Tenhult

6) Norra-Tenhult.

Efter remissomgången har Vägverket tagit ett inriktningsbeslut enligt vilket

flertalet av alternativen ovan avskrivits och den vidare utredningen inriktas mot tre

alternativ, nämligen

e Noll-alternativet

e Södra-Bogla med tunnel

e Södra-Bogla utan tunnel.

1.2 Syfte och avgränsning

Föreliggande arbete utgör dels ett bidrag till diskussionen om ekologisk anpass-

ning av vägtrafikens infrastruktur, dels ett steg i det fortgående MKB-arbetet

beträffande ny Rv 31 Bogla-Öggestorp. Arbetet har som syfte

e att ge ett bidrag till diskussionen om hur ekologiska frågeställningar kan hante-

ras i MKB-arbetet för vägar

e att bl.a. utifrån befintliga miljökonsekvensbeskrivningar för ny Rv 31 ge en

preliminär bedömning av de ekologiska konsekvenserna av ett vägbygge enligt

alternativen "Södra-Bogla" med respektive utan tunnel

e att bedöma vilka åtgärder för ekologisk anpassning som kan vara relevanta i det

aktuella fallet.

För arbetet har den begränsningen gjorts att endast ekologiska konsekvenser

behandlas. Övriga miljökonsekvenser behandlas alltså ej. Inte heller görs några

försök att ställa de ekologiska konsekvenserna i relation till de samhällsekono-

miska konsekvenserna i stort.
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1.3 Rapportens uppläggning

En central frågeställning i föreliggande rapport är hur landskapsekologiska sam-

band och andra naturmiljöförhållanden kan belysas vid bedömningen av miljö-

konsekvenserna av ett vägprojekt. Denna fråga behandlas i kapitel 3 med särskild

referens till förhållandena i det område som berörs av det aktuella projektet Rv 31

Bogla-Öggestorp. De avgasemissioner och avgasbetingade naturskadekostnader

som trafiken på det tänkta vägavsnittet (med respektive utan tunnel) skulle ge

upphov till har beräknats med hjälp av modellen VETO (bilagan och kapitel 4). I

många sammanhang efterlyses möjlighet till monetär värdering av det

miljöintrång en väg ger. I kapitel 5 ges en summarisk presentation av några av

metoder som har prövats i detta sammanhang. I kapitel 6 behandlas mycket

kortfattat några skadebegränsande åtgärder för vägars ekologiska anpassning,

främst i form av faunapassager. Slutligen ges några rekommendationer beträffande

hanteringen av ekologiska frågeställningar i det fortsatta MKB-arbetet för Rv 31

(kapitel 7). Längst bak finns en lista med ordförklaringar.
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2 Metodik

2.1 Undersökningsområde

Utredningsområdet ligger 10-15 km SO Jönköping och ett par kilometer norr om

Tenhult (Figur 1). Området omfattar i väster förkastningsbranten vid Bogla, det

s.k. Klevabergsområdet, dvs. skogsområdet ovanför (öster om) branten, samt

norra delen av jordbrukslandskapet i Femtingaåns dalgång mellan Käåveryd,

Stensjön och Öggestorp. Nedanför förkastningsbranten i väster går väg 943 mellan

Huskvarna och Tenhult. Söder om undersökningsområdet går befintlig Rv 31

mellan Tenhult och Öggestorp.

Det berörda avsnittet av den planerade vägen har mellan väg 943 och anslut-

ningen till nya Rv 31 i Öggestorp en längd av ca 4,5 km.
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Figur 1 Undersökningsområdet sydost om Jönköping.

2.2 Ekologi

Föreliggande rapport bygger huvudsakligen på de befintliga miljökonsekvens-

beskrivningar som nämnts ovan, inte minst utredningarna av Fasth och Bengtson

(1993 a och 1993 b). Ett annat väsentligt kunskapsunderlag utgörs av en samman-

ställning av internationella erfarenheter av olika typer av åtgärder för ekologisk

anpassning av infrastruktur (Folkeson 1996). Bedömningarna bygger i övrigt på

befintlig allmänekologisk ämneskunskap.

Författaren har under vintertid gjort ett antal översiktliga besiktningar av

undersökningsområdet och därvid bl.a. vandrat längs de båda vägalternativen men

inte gjort några inventeringar.

Samtliga fotografier har tagits av författaren.
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2.3 Simulering av avgasemission och avgasbetingade
naturskadekostnader

För att komplettera det befintliga utredningsmaterialet har simulering utförts av
avgasemissionen från trafiken på det 7,5 km långa avsnittet mellan Lidhult och
Öggestorp. Emissionen av HC, CO, NO; och CO» har beräknats dels för tunnel-
alternativet, dels för alternativet utan tunnel. Beräkningarna har utförts med hjälp
av emissionsmodellen VETO med Vägverkets vägbeskrivningar mm som under-
lag. Beräkningarna har avsett två olika år, nämligen 1993 och 2005.

Schabloniserade uppskattningar av de avgasbetingande naturskadekostnaderna
har beräknats för samma ämnen med ledning av de miljövärderingsfaktorer som
används av Vägverket.

För metodbeskrivning hänvisas till bilagan.
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3 Ekologiska konsekvenser

3.1 Stora opåverkade områden

Många växt- och djurarter är för sitt fortbestånd beroende av stora obrutna

naturområden. Även om Sverige i ett internationellt perspektiv har jämförelsevis

stora arealer av sammanhängande relativt opåverkade områden, har arealerna

minskat drastiskt de senaste decennierna, inte minst genom infrastrukturens

utbyggnad (Sveriges Nationalatlas 1992). De opåverkade områden som fort-

farande återstår ökar därför snabbt i värde ur biologisk synvinkel. Naturresurs-

lagen (2 kap. 2$) anger att "Stora mark- och vattenområden som inte alls eller

endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i

miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka

områdenas karaktär. " Den nationella väghållningsplanen anger att "... ett krite-

rium som används för stora opåverkade områden är att de inte ska vara genom-

skurna av vägar. Därför bör varje ny vägdragning i tidigare opåverkade områden

särskilt uppmärksammas ur denna aspekt." (Nationell Väghållningsplan 1994-

2003 Miljökonsekvensbeskrivning).

I det fall vägbyggnad genom ett område inte kan undvikas, måste vägdrag-

ningen ske på sådant sätt, och sådana åtgärder vidtagas, att områdets biologiska

värdena tryggas för framtiden. Väghållningsplanen anger beträffande vägbyggande

i regionen att det är "...viktigt att vägbyggandet i minsta möjliga utsträckning

kommer i konflikt med önskemålen om att bevara områdena åt andra intressen. "

(Regional väghållningsplan 1994-2003 Region Sydöst).

För att ha något reellt värde måste dessa antagna principer kommatill praktiskt

uttryck i vägplaneringen. I det aktuella fallet berör vägplaneringen ett områdesom

måste anses tillhöra kategorin stora opåverkade områden. Det gäller Klevabergen

med omgivningar. Området ansluter till stora skogsområden såväl österut (bortom

Stensjön) som norrut (öster om Huskvarna). I väster övergår skogsområdet direkt i

förkastningsbranten ner mot Rogbergaslätten. Förkastningsbranten utgör en del av

den markerade förkastning som från Tenhultstrakten löper norrut utefter Vätterns

östsida upp mot Östergötland.
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Figur 3 Rogbergaslättens jordbrukslandskap vid Eket, Bogla. Nya Rv 31

skulle tvära över eller genom förkastningsbranten något till höger

om bildens mitt.

Mellan Bogla och Öggestorp skulle vägen avsnöra en 3-4 km" stor del av det

sammanhängande skogsområdet mellan förkastningsbranten och Stensjön. Regio-

nen skulle därmed förlora ännu ett stort sammanhängande skogsområde av orörd

karaktär. För Klevabergsområdet innebär tillkomsten av vägen att ett hittills

"väglöst" områden kommer att delas. Detta skulle vara till men för växt- och

djurarter som för sitt fortbestånd är avhängiga av stora obrutna och orörda skogs-

områden. Vissa djurpopulationer i det avsnörda området skulle i värsta fall kunna

riskera försvagning eller utslagning till följd av isoleringen från kringliggande

skogsområden.

3.2 Landskapsekologiska samband

Ett landskap kan sägas utgöra en mosaik av olika landskapselement där de olika

elementen har olika ekologisk funktion. Ett och samma landskapselement har

naturligtvis olika funktion för olika organismgrupper. Förutom att utgöra biotoper

för en rad växter och djur, utgör vissa element föryngringsområden för olika djur-

grupper. Andra landskapselement har funktionenav att erbjuda spridningsmöjlig-

heter mellan olika delar av landskapet. Kommunikationen mellan isolerade bio-

toper kan underlättas om det mellan dem finns förbindelselänkar, s.k. stepping

stones, med lämpliga ekologiska kvaliteter. Detta är exempel på vad som kan

kallas den ekologiska infrastrukturen i landskapet. Väg- och baninfrastruktur

kommer ofta i konflikt med den ekologiska infrastrukturen. Vägar och järnvägar

skär av de ekologiska förbindelserna och sambanden mellan landskapets olika
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delar. Den försvagade ekologiska infrastrukturen är alltså en företeelse som inte

bara har lokala utan även regionala verkningar (Cuperus et al. 1993).

 

Figur 4 Buskrader och andra ledstrukturer utgör exempel på ekologisk

infrastruktur. Femtingaåns dalgång.

En annan landskapsekologisk effekt av vägdragning i ett landskap är att

sammanhängande områden styckas upp i mindre enheter; man talar om landskaps-

fragmentering. Fragmenteringen har ur ekologisk synvinkel framför allt två viktiga

konsekvenser, nämligen isolering och biotopförminskning.

Isoleringen är främst en effekt av vägens barriärverkan. Isoleringen kan inne-

bära att populationer styckas upp i mindre delpopulationer eller att en population

avskiljs från kontakt med grannpopulationer. Möjligheterna till genutbyte kan bli

avgörande för populationernas förmåga till långsiktig överlevnad. Genutbytet är

bl.a. beroende av att spridningskorridorer och andra möjligheter till kontakt

mellan populationerna eller delpopulationerna kan upprätthållas eller åter-

etableras. Att infrastrukturens betydelse för fragmenteringen av ekosystem är ett

viktigt problem framgår av att frågan nämns i en statlig utredning om miljö-

justerade nationalräkenskaper (SWEEA 1994).

Växt- och djurpopulationer kräver en viss areal för att kunna upprätthålla alla

sina livsfunktioner. För djur som har ett stationärt levnadssätt är det främst stor-

leken och kvaliteten hos den givna biotopen som är avgörande för populationernas

fortbestånd. Minskar biotopens areal under en viss kritisk gräns, riskerar popula-

tionen på sikt att dö ut, såvida den inte kan "fyllas på" genom invandring från

andra populationer.

Vissa djur utnyttjar däremot stora områden. Ett exempel är uttern, som ofta

företar milsvida vandringar utefter vattendrag. Andra djur är under olika skeden av

sin livscykel beroende av olika biotoper av olika beskaffenhet för att fortbeståndet
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ska tryggas. Här gäller det att samtliga dessa biotoper har en godtagbar kvalitet.

Vissa djur företar årstidsbundna vandringar mellan olika biotoper med olika

kvaliteter. Exempelvis har groddjur olika vinter- och sommarvisten. För dessa

migrerande djur är det viktigt att vandringsmöjligheterna mellan de olika

biotoperna upprätthålls.

Sammantaget ställer alltså vandrande djur höga krav på biotopkvaliteten i

områden som tillsammans upptar stor areal.

I det aktuella området är landskapsekologiska samband och spridningsbiolo-

giska förhållanden särskilt relevanta att ta hänsyn till i fråga om Klevabergs-

området, förkastningsbranten mellan Klevabergen och Rogbergaslätten samt

Femtingaåns dalgång.

Otvetydigt skulle vägen innebära att ett helt nytt landskapselement tillkommer i

ett känsligt landskap. Oavsett vilken vägdragning som väljs, tas en viss areal i

anspråk, men genom omsorgsfull vägdragning kan värdefulla biotoper förhopp-

ningsvis i stor utsträckning undvikas och därmed själva biotopförlusten minime-

ras. För de landskapsekologiska sambanden innebär vägen dock ett stort ingrepp.

Det är svårt att uttala sig om i vilken mån fragmenteringen till följd av just den

aktuella vägen kommer att påverka överlevnadsmöjligheterna för berörda växt-

och djurpopulationer. Helt säkert är emellertid att även en enstaka väg som denna

ger ett bidrag till den landskapsfragmentering som på sikt kan äventyra den biolo-

giska mångfalden i regionen. Tillsammans med annan exploatering samt, inte

minst, den regionala föroreningsbelastningen, bidrar vägens fragmenteringseffekt

till den allmänna belastningen av de berörda ekosystemen.

Förutom de givna geologiska värdena har förkastningsbranten ett särskilt stort

värde i det att den hyser en lJövinblandad blandskog som har i stort sett obruten

kontinuitet utefter hela förkastningsbranten norrut upp mot och in i Östergötland.

Denna kontinuitet är av stor betydelse för områdets funktion både som biotop och

som spridningskorridor för många växt- och djurarter med särpräglade ekologiska

krav.
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Figur 5 Förkastningsbranten med starkt lövinslag har kontinuitet från

Tenhult upp mot Ödeshög i Östergötland. Foto från Bogla norrut

mot Vättern (t v).

För såväl förkastningsbranten ner mot Rogbergaslätten som Klevabergsskogen

gäller att de biologiskt sett har ett stort värde i sin kontinuitet inte bara i rummet

utan även i tiden. Det är mycket som talar för att den starkt lövinblandade skogen i

förkastningsbranten har lång kontinuitet bakåt i tiden. De uppenbara bruknings-

hindren i den bitvis branta sluttningen bidrar naturligtvis starkt till att denna skog

till stor del undgått det moderna skogsbrukets "rationella" metoder. Likaså ger

beståndsstrukturen och vissa tecken på ålderdomliga brukningsformer (inkl

skogsbete) hos delar av barrblandskogen i Klevabergsområdet indikationer på lång

kontinuitet i skogsbruket.

I områdets östra del genomkorsar den föreslagna vägen Femtingaåns dalgång.

Femtingaån är rätad och har därmed förlorat mycket av sina naturvärden. Utter

vandrar dock utmed ån.
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Figur 6 Femtingaån är rätad. Med tiden ökar det biologiska värdet av löv-

träden utefter stränderna.

3.3 Lokala störningseffekter

En väganläggning ger även lokala störningseffekter i form av viltolyckor, föränd-

rat lokalklimat, förorening av vegetation, mark samt grund- och ytvatten, föränd-

rad hydrologi, buller- och ljusstörningar samt störning genom mänsklig närvaro

och aktivitet. I det här aktuella fallet Rv 31 kan det vara befogat att något beröra

en del av dessa effekter, nämligen viltolyckor, förändrat lokalklimat, förorening av

vegetation samt hydrologi.

Ur biologisk synvinkel kan det vara en försvarbar utgångspunkt att viltstängsel

bara bör sättas upp där de gör mer nytta än skada. Den utslagsgivande frågan

borde därvid vara vilket som för viltpopulationernas del är värst, isolering eller

trafikdöd. I praktiken är det emellertid inte biologiska hänsyn utan trafiksäker-

hetsaspekterna som är utslagsgivande när det gäller frågan om en vägsträcka ska

förses med viltstängsel eller ej.

I det aktuella fallet kan det konstateras att Klevabergen med omgivningar är ett

viltrikt område. Eftersom älg och rådjur kan vandra långa sträckor för att komma

runt viltstängsel, är det befogat att förlänga stängslet långt utöver de viltrika

skogsområdena.
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Figur 7 Området är viltrikt. Hela sträckningen Bogla-Öggestorp planeras

bliförsedd med viltstängsel.

En väg som dras genom ett område ger ett förändrat lokalklimat, inte minst i

skogsområden. Ofta ändras lokalklimatet i torrare riktning som resultat dels av att

vägen öppnar en vindkorridor i den eljest slutna skogen, dels av att instrålningen

ökar. Detär rimligt att anta att denna effekt kan förstärkas av den värmelagring

som sommartid ofta sker i själva vägkroppen och beläggningen. Dessutom ger

trafiken i sig ett visst vinddrag som ytterligare torde bidra till det torrare lokal-

klimatet. Mossor och lavar har inga rötter och saknar i praktiken förmåga till

reglering av vattenhalten i sina vävnader. Mark-, sten- och trädlevande mossor

och lavar är därför mycket känsliga för förändringar i lokalklimatet. Många före-

komster av hotade arter torde ha tillintetgjorts till följd av en förändring av lokal-

klimatet i torrare riktning, eller åtminstone i kombination med luftförorenings-

belastning.

Mossor och lavar är i regel dessutom känsliga för luftföroreningar, inte minst

försurande och kväveinnehållande föreningar. Varken luftföroreningsdeposition

eller lokalklimatiska förändringar är begränsade till det helt vägnära området,

alltså några tiotal meter. Detta medför att en väg i ett skogsområde negativt kan

påverka moss- och lavvegetationens livsbetingelser i en korridor som i sidled

sträcker sig långt utanför vägområdet. Det bör i detta sammanhang tilläggas att

den nya Rv 31 i Klevabergsområdet går över marker som ställvis upptas av

relativt omfattande kalhyggen. I dessa områden förefinns alltså redan en påtaglig

störning av skogsekosystemet. 0
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Figur 8 I Klevabergsområdet finns stora kalhyggen. Här går väglinjen

enligt tunnelalternativet vid Trollebo hål.

Hydrologiska förändringar till följd av vägbyggnation är ett förbisett problem.

Såväl väganläggningen i sig som åtföljande dikning kan få svårförutsägbara

effekter på hydrologin långt utanför området närmast vägen. Även en blygsam

avsänkning av grundvattennivån kan ha påtagliga följder för växtligheten. Inte

minst i biotoper som karaktäriseras av rörligt grundvatten kan sådana hydrologiska

förändringar kraftigt påverka betingelserna för hela ekosystemets funktion. Sådana

förändringar kan naturligtvis lätt äventyra fortbeståndet av djur och växter

(inklusive mossor, lavar och svampar) med särskilda krav på hydrologin.

3.4 Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper benämns sådana skogsområden som hyser eller kan förväntas hysa

hotklassificerade (hotade, sällsynta eller hänsynskrävande) arter (Nyckelbiotoper i

skogen 1993, Biologisk mångfald i Sverige 1994). Nyckelbiotoperna har stor

betydelse för den biologiska mångfalden. Vissa i Naturvårdsförordningen särskilt

angivna biotoper åtnjuter numera särskilt skydd enligt Naturvårdslagen. Sådana

biotoper kräver särskild hänsyn i vägplaneringen.

_ Det tidigare inventeringsarbetet i samband med Rv 31 Bogla-Öggestorp har

bl.a. resulterat i att ett antal nyckelbiotoper har identifierats i utredningsområdet.

Det bör här nämnas att inventeringarna i huvudsak utförts på våren och alltså

beträffande växtligheten koncentrerats på moss- och lavfloran. Botanisk (liksom

zoologisk) inventering under vegetationsperioden kan mycket väl komma att visa

på ytterligare nyckelbiotoper i området.
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Såväl alternativet med tunnel som det utan skulle genomkorsa det biologisktvärdefulla skogsområdet VNV Käveryd och därmed kunna äventyra fortlevnadenav vissa störningskänsliga mossor och lavar, inte bara i vägens omedelbara närhet.Särskild hänsyn måste tas till östvända klippor. Särskilt alternativet utan tunnelskulle även innebära en störning av moss- och lavvegetationen i anslutning tillförkastningsbranten. Bl.a. skulle existensen av den mycket störningskänsligaskrovellaven ovanför Hulugården kunna äventyras.

 Figur 9 Klippbranter hyser ofta en rik moss- och lavflora. Klevabergs-området väster om Kåveryd

Områdets värde som häckningslokal för berguv torde också påverkas av en väghär.

3.5 Helheten
Det område som berörs av utredningen av ny sträckning av Rv 31 mellan Boglaoch Öggestorp omfattar inga naturreservat eller områden som i dagsläget klassas

VTl meddelande 792
25



som riksintressen för naturvården. Vid bedömning av ett områdes naturvärden

utgör emellertid sådana administrativa klassningar enbart en av bedömnings-

grunderna. Viktigt är att området ses som en helhet när en samlad bedömning av

naturvärdena ska göras. Med ett sådant perspektiv framkommer en bild som lyfter

fram det nu aktuella områdets samlade värde från biologisk synpunkt.

De faktorer som särskilt bidrar till områdets naturvärde är:

Relativt artrikaflora

Utredningsområdet och dess närmaste omgivningar hyser ett antal växtarter som

indikerar nyckelbiotoper, alltså områden med stora skyddsvärden. Detta gäller

särskilt lav- och mossfloran, där ett antal förekomster av utrotningshotade arter

angivits. Ett par områden förtjänar särskilt omnämnande, nämligen förkastnings-

branten mellan Klevabergen och Rogbergaslätten samt vissa gammelskogs-

liknande skogspartier och östvända klippor i området mellan förkastningsbranten

och Kåveryd.

Vissa hänsynskrävande eller skyddsvärda djurarter

Här kan nämnas att storspov häckar i Öggestorpsområdet och berguv häckareller

åtminstone har häckat i skogsområdet ovanför förkastningsbranten. Uttern

observeras regelbundet i Stensjön och Femtingaån.

Geologiskaformationer

Främst gäller det förkastningsbranten samt de tydliga spåren av iskontakt vid

Rävabackarna. Källkärren i anslutning till Rävabackarna bör också nämnas här.

 

 

Figur 10 Rävabackarna är delvis sargade av grustäkter.
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Berggrund

Förekomsten av grönsten ger förutsättningar för en kalkgynnad flora.

Topografi

Området som helhet uppvisar stor topografisk variationsrikedom. Här ska särskilt

nämnas den markerade förkastningsbranten, den starkt kuperade skogsterrängen

därovanför samt den utpräglade brutenheten i landskapet.

Naturområdenas kontinuitet i tiden

Kontinuiteten gäller framför allt förkastningsbrantens vegetation och vissa skogs-

områden öster om förkastningsbranten som hyser bondeskog med tydliga spår av

gammaldags brukningsmetoder. Lågor, död ved och andra nyckelelement

(Nyckelbiotoper i skogen 1993) har stora naturvärden.

Naturområdenas kontinuitet i rummet

Förkastningsbrantens blandskog med sitt starka ädellövinslag har ett stort värde i

sin kontinuitet i rummet genom att den ansluter till lövskogen i Vätterbranten.

Kontinuitet utmärker även det sammanhängande skogsområdet ovanför förkast-

ningsbranten som delvis har kontakt med norr- och österut liggande skogs-

områden. Likaså har bäckdalarnas biotoper en lång utsträckning i rummet.

Landskapets variationsrikedom, småbrutenhet och ålderdomliga prägel

Hela området präglas av småbrutenheten i terrängformer och naturområden samt

variationsrikedomen i landskapselement och brukningsenheter. Ställvis har

rpsdalen.

 

Figur 11 Odlingslandskapet i Femtingaåns dalgång. Bortom trädraden

utefter Femtingaån ligger Rävabackarna.

Tilläggas kan att ytterligare botaniska och zoologiska samt limnologiska värden

sannolikt torde tillkomma efter komplettering av hittills redovisade inventeringar.
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4 Avgasemission och avgasbetingade naturskade-

kostnader enligt simulering

Resultaten av simuleringen avseende avgasemission och avgasbetingade natur-

skadekostnader redovisas i bilagan.

Simuleringarna visar att den beräknade emissionen av HC, CO, NO, och CO,

från trafiken på sträckan mellan Lidhult och Öggestorp obetydligt skiljer sig åt

mellan alternativen med respektive utan tunnel. Detta gäller båda beräkningsåren,

1993 och 2005. Likaså ger den schabloniserade uppskattningen av de avgasbeting-

ade naturskadekostnaderna en obetydlig skillnad för de båda utförande-

alternativen.

Det bör observeras att naturskadekostnaderna är grova uppskattningar som i

huvudsak baseras på Miljöavgiftsutredningens värdering av de nationella emis-

sionerna. Värderingarna grundas i de flesta fall på kostnaden för installation av

reningsutrustning i stora förbränningsanläggningar. Värdena är inte regionalt

differentierade utan gäller för landsbygdsförhållanden i landet som helhet. De

naturskadekostnader som erhålls på detta sätt är att betrakta som minimikostnader.

Uppskattningarna tar exempelvis inte hänsyn till hälsoeffekter. Naturligtvis inklu-

deras inte heller kostnader relaterade till intrång, barriäreffekter o.dyl.
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5 Möjligheter till monetär värdering av miljöintrång

Investeringar i trafikanläggningar föregås av en bedömning av de samhällsekono-

miska konsekvenserna inklusive miljökonsekvenserna (Effektkatalog 1989,

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar 1995). Beslutsfattarna måste därvid göra

en bedömning av miljökonsekvenser av mycket varierande karaktär och dignitet.

Detta erbjuder stora svårigheter, eftersom olika typer av miljökonsekvenser

uttrycks på olika sätt. Tre olika uttryckssätt kan urskiljas: kvalitativa, kvantitativa

och monetära. Dessa tre steg representerar en ökande grad av förenkling av en

komplicerad verklighet. Många miljöeffekter kan och bör endast beskrivas i

kvalitativa termer. Det finns emellertid i beslutsprocessen en stark strävan till

kvantifiering. Det är dock långt ifrån alla variabler som överhuvud taget är mät-

bara. Ett steg längre går man i nytto-kostnads-analysen (Cost-benefit analysis;

CBA). Där eftersträvar man att prissätta miljökonsekvenserna i syfte att ge ett

samlat mått på investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet. I praktiken

monetariseras emellertid endast vissa miljöeffekter, medan vissa väsentliga miljö-

värden inte kan uttryckas i monetära termer.

Biologisk mångfald och orörd natur utgör typexempel på miljövärden som

enligt många inte kan eller bör uttryckas i monetära termer - dessa storheter ska

uppfattas som ovärderliga. I detta ämne pågår en intensiv debatt, inte minst utom-

lands.

Enligt den ekonomiska teorin är det först när en nyttighet blir knapp som vi är

beredda att sätta ett värde på den. Först då blir nyttigheten synlig i ekonomiska

överväganden. I Sverige har vi fortfarande ganska gott om relativt orörd natur och

den biologiska mångfalden är i jämförelse med många andra länder fortfarande

ganska stor. Därför har det knappast funnits någon anledning till värdering av

dessa nyttigheter hos gemene man.

Det finns ett antal metoder som prövats för att ge en uppskattning av den biolo-

giska mångfaldens värde, vilket framgår av en översikt utgiven av Naturvårds-

verket (Biologisk mångfald i Sverige 1994). En metod baseras på berörda

personers betalningsvilja för att öka mångfalden eller hindra den att minska. En

påtaglig nackdel med sådana hypotetiska värderingar är att de intervjuade

personernas betalningsvilja föga återspeglar deras verkliga betalningsvilja om de

ställdes inför ett faktiskt val. En annan metod baseras på intervjuade personers

reskostnader för att ta sig till attraktiva naturområden, vilket kan ge överskatt-

ningar eftersom även andra nyttigheter än den biologiska mångfalden inverkar.

Samma begränsning behäftar den metod där man tar fasta på den faktiska skill-

naden i priser på fastigheter i olika naturtyper.

Åter andra metoder baseras på undvikande respektive åtgärdskostnaderna. Här

utgår man från kostnaderna för att undvika en reduktion av mångfalden respektive

att "återskapa" mångfalden. Man kan också tänka sig att använda kostnaden för att

ersätta förlorad mångfald med någon annan liknande nyttighet. Om det t.ex. gäller

att konstruera en våtmark eller försöka anlägga en potentiell naturskog, är det

naturligtvis inte möjligt att tänka sig att man kan återskapa en biologisk mångfald

som motsvarar den totala mångfalden i det förlorade ekosystemet. Anläggnings-

kostnaden kan heller inte i någon rimlig mån återspegla det förlorade eko-

systemets biologiska värden.
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Figur 12 Vad är biologisk mångfald värd? Gamla betesmarker med inslag

av biologiskt värdefulla äldre lövträd. Nära väglinjen söder om

Kåveryd.

Ett antal studier har genomförts avseende folks betalningsvillighet för att rädda

enskilda arter. Det har då ibland gällt välkända, akut hotade arter som vargen eller

den vitryggiga hackspetten. Sådana studier, där relativt höga hypotetiska värden

framkommit, säger naturligtvis ingenting om betalningsviljan för att rädda mindre

spektakulära arter av exempelvis spindlar eller mossor. Hypotetiskt skulle man

också kunna försöka summera betalningsviljan för alla enskilda arter i ett

skyddsvärt område. Sannolikt skulle man då komma upp i orimliga belopp.

Rimligare vore då att försöka uppskatta betalningsviljan för områdets biologiska

mångfald som helhet.

Ett generellt problem när det gäller försök till värdesättning av biologisk mång-

fald är att gemene man varken har artkännedom om de skyddsvärda arterna eller

ens är medveten om dessas existens i ett givet område. Och skulle han känna till

arternas närvaro är det långt ifrån givet att han skulle sätta något vare sig känslo-

mässigt eller ekonomiskt värde på oansenliga mossor, hur utrotningshotade de

vara månde. Dessa arter har alltså ett obetydligt "existensvärde" för gemene man.

Bedömningen av ett områdes skyddsvärde måste därför överlåtas till experterna.

Dock måste man hålla i minnet att inte ens experterna kan ha någon överblick

över alla skyddsvärda uttryck för den biologiska mångfalden i ett område.

Myndigheterna har därför ett stort övergripande ansvar för bevarandet av den

biologiska mångfalden i givna områden och i landet som helhet.

Ett annat förhållande som måste poängteras är att alla resultat från intervju-

baserade studier avseende värdet av naturområden, arter eller biologisk mångfald

är mycket situationsspecifika; frågorna ställs i en given situation under givna, ofta

hypotetiska, förutsättningar. Resultaten kan alltså inte överföras till andra situa-
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tioner, där kanske helt andra geografiska, naturmässiga och socioekonomiska

förhållanden råder. Varje område är unikt.

Vidare ändrar sig de ekonomiska och samhälleliga förhållandena betydligt

fortare än de ekologiska, om hastigheten nu alls kan jämföras. Värderingarna,

såväl de rent ekonomiska som de mer känslomässiga, ändrar sig i många fall

mycket snabbt. Här ska endast hänvisas till två tydliga exempel, nämligen dels det

extremt höga men snabbt avtagande intresset för sälar i samband med säldöden för

några år sedan, dels det under senare år snabbt ökande intresset för hagmarkens

naturvärden. Dagens värderingar får inte tas som sanningar som är giltiga för

överskådlig framtid. Beslutsfattarna har här ett stort ansvar för kommande genera-

tioners valfrihet.

  

Figur 13 Många lågor får med tiden en intressant moss- och lavflora samt

en rikfauna av ryggradslösa djur.

En slutsats som dras i den ovan citerade översikten är att det ter sig "...mer

tillförlitligt att bygga värderingar av mångfald och andra miljöaspekter på kost-

naderna för att undvika eller upphäva störningar än på undersökningar av betal-

ningsvilja." (Biologisk mångfald i Sverige 1994). Man skulle också till vägplane-

ringen kunna överföra erfarenheterna från miljöavgifternas lämplighet som styr-

medel och låta kostnaderna för att införa mer ekologiskt anpassad vagplanermgbli

vägledande för byggandet.

Mer om ekonomiska aspekter på den biologiska mångfalden kan läsas i en

utredning av Jernelöv & Kågeson (1992). Biologisk mångfald diskuteras ur värde-

ringssynpunkt även i en nyligen publicerad utredning om utveckling av miljö-

justerade nationalräkenskaper (SWEEA 1994). Där formuleras svårigheterna att

värdera biologisk mångfald så här (sid 49): "Svårigheterna att hitta värden på det

som går förlorat eller riskerar att gå förlorat är närmast oöverstigliga. I
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biodiversitetsfrågan är det nästan omöjligt att undvika svåra etiska frågor. Att

värdera företeelser som enligt vissa forskare kan vara livsavgörande för mänsk-

ligheten låter sig knappast göras. "

För läsning när det gäller metoder för beräkning av miljöintrångskostnader

hänvisas till en nyligen publicerad litteraturöversikt av ITvehammar (1996).

Sammantaget visar erfarenheterna av ansatserna till ekonomisk värdering av

biologiska nyttigheter i form av hotade arter och skyddsvärda naturområden, att

hittills tillämpade metoder har ett antal tillkortakommanden som starkt begränsar

metodernas användbarhet. Så länge dessa nyttigheter har ett obetydligt värde i

allmänhetens ögon, kan ekonomerna heller inte göra någon ekonomisk bedömning

av objektens värde. En grundförutsättning för en ändring härvidlag är att de biolo-

giska värdena blir kända av allmänheten. Ett sådant medvetandegörande skulle

antagligen kräva en omfattande utbildningsinsats.

Så länge den ekonomiska vetenskapen saknar adekvat metodik för att ge

skyddsvärd natur eller hotade arter något välgrundat ekonomiskt värde, måste

beslutsfattarna förlita sig till naturvetenskaplig expertis i fråga om bedömning av

skyddsvärdet. Därvid är det av särskild vikt att bedömningen görs utifrån ett

helhetsperspektiv och med långsiktighet som riktmärke. På sikt kan den samhälls-

ekonomiska forskningen möjligen utveckla användbara metoder för att komplet-

tera den traditionella miljökonsekvensbeskrivningen med monetär värdering. I

väntan på ökad sådan kunskap om de "verkliga" intrångskostnaderna måste en

försiktighetsprincip tillämpas enligt vilken väginvesteringar som riskerar att göra

stora miljöintrång antingen nedprioriteras eller ges en sådan ekologisk anpassning

att de förväntade skadorna kan anses som acceptabla i ett långtidsperspektiv.
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6 Åtgärder för ekologisk anpassning av vägar
6.1 Inriktningar

dem som är särskilt utpekade som känsliga, skyddsvärda eller dylikt. Ökathänsynstagande till landskapsekologiska samband samt strävan efter ekologiskanpassning av infrastrukturen, oavsett naturtyp, har härvid kommit att bli något aven ledstjärna. Ett uttryck för detta nytänkande i infrastrukturplaneringen är detarbete som bedrivits inom ramen för ett samarbete mellan Vägverket och Ban-verket och nyligen resulterat i en rapport, "Ekologisk bedömning vid planering avvägar och järnvägar" (Seiler et al. 1996). Där redovisas olika aspekter på väg- ochbanplanering utifrån ekologiska angreppssätt.
Största möjligheten till ekologisk anpassning av vägar har man vid planeringenav vägdragningen i landskapet. Genom insiktsfull planering kan man ge vägen ensådan dragning att intrånget i landskapet görs så litet som möjligt. När denna möj-lighet uttömts, måste man söka minimera effekterna av intrånget och med hjälp av

eller återupprätta de ekologiska sambanden i landskap och biotoper som blivitsplittrade av vägar och järnvägar.sme
   
   

 Där vägen går på en hög bank blir barriärverkan i det närmastetotal. E4 vid Gränna.

Figur 14
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6.2 Faunapassager

I ovannämnda rapport ges en internationell översikt över s.k. faunapassager och

andra åtgärder som syftar till att underlätta djurens rörelser i styckade biotoper och

landskap (Folkeson 1996). För faunapassager av olika typ har följande benäm-

ningar föreslagits:

En faunapassage utgörs av en anläggning som byggs i syfte att göra det

möjligt för vilda djur att passera över eller under en väg eller järnväg utan att

komma i beröring med korsande trafik.

Med faunaövergång menas en anläggning som byggs för att erbjuda djuren

(planskild) passage över en väg eller järnväg. Med faunatunnel menas en anlägg-

ning som byggs för att möjliggöra djurens passage under en väg eller järnväg.

Faunaövergångar kan t.ex. utgöras av viltbroar eller ekodukter. Benäm-

ningen ekodukt! bör förbehållas större (bredare, utifrån de passerande djurens

synvinkel) anläggningar med anlagd naturenlig vegetation.

Konventionella bil- eller järnvägstunnlar genom naturområden där mark och

vegetation bibehållits intakt kan naturligtvis tjäna som faunaövergångar även om

de inte kan klassificeras som faunaövergångar, eftersom de inte primärt byggts för

djurens utan för trafikens skull (eller för att eliminera bullerolägenheter i bostads-

områden).

Faunatunnlar ges en placering, storlek och utformning som anpassas till den

aktuella djurgruppen i fråga; man talar t.ex. om vilttunnlar, grodtunnlar och

grävlingtunnlar. Då en bruksväg eller liknande leds genom en vägport (viadukt)

kan passagen ges en sådan bredd att den även fyller funktionen av en faunatunnel

utan att definitionsmässigt utgöra en sådan.

Om en trumma som leder en bäck eller en å under en väg eller järnväg förses

med lämpliga anordningar, kan djur som följer stranden ges en möjlighet att

passera trumman utan att tvingas ner i vattnet eller över vägen (järnvägen).

Broar som ges en sådan storlek och utformning att vattendraget kantas av

stränder erbjuder möjligheter för djur att passera under bron såväl i vattendraget

som till lands och flygande.

På vissa ställen förekommer väg- eller järnvägsbroar över mycket breda eller

djupa dalgångar. Sådana s.k. landbroar eller dalbroar erbjuder i regel mycket goda

möjligheter för allehanda djur att passera under anläggningen?.

Faunapassagerna kan alltså systematiseras enligt följande uppställning:

 

! I engelskan och nederländskan används benämningen ecoduct, i tyskspråkiga länder

benämningarna Gränbräcke, Landschaftsbräcke, Biobräcke och Ökobrucke.

2 I Danmark används för land- eller dalbroar beteckningen landskabsbro (Vejen og miljget 1992).

I svenskan bör denna beteckning undvikas, särskilt med hänsyn till risken för sammanblandning

med tyskans Landschaftsbrucke , som avser ekodukt.
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Faunapassage

Faunaövergång

- Viltbro

- Ekodukt

- (Passage över väg- eller järnvägstunnel)

Faunatunnel

- Vilttunnel

- Grävlingtunnel

- Grodtunnel] etc

- (Passage genom vägport)

(Passage under bro)

- (Passage under bro över vattendrag)

- (Passage under landbro)

(Passage genom bäcktrumma)

(Beteckningar inom parentes utgör definitionsmässigt inga faunapassager men

kan fylla deras funktion.)

Allmänt kan sägas att behovet och den förväntade nyttan av faunapassager noga

bör utredas med hjälp av biologisk expertis. Valet av anläggningstyp är t.ex.

mycket avhängigt av vilken eller vilka djurgrupper faunapassagen avses betjäna.

Likaså är faunapassagens lokalisering i terrängen mycket viktig. Därför är det

nödvändigt att inför planeringen lokalisera djurens viltväxlar o.dyl. Själva fauna-

passagen måste utformas med hänsyn till djurens behov av skydd och trygghet då

de använder den. Andra viktiga detaljer är stängsling, utformningen av fauna-

passagens entréer och hur anläggningen ansluts till omgivande terräng och bio-

toper samt förses med lämpliga ledstrukturer som hjälper djuren att hitta passagen.

Ekodukter anläggs i syfte att på sikt genom kolonisering knyta samman

fragmenterade biotoper och landskapsdelar och därigenom säkerställa genutbytet

inom och mellan eljest åtskilda populationer av ett stort antal djurarter (Conrady et

al. 1993). Utmärkande för ekodukter, förutom storleken, är alltså att de byggs för

att betjäna flertalet djurgrupper. Höga krav ställs på lokalisering, utformning,

gestaltning, kringanordningar och även skötsel. Huvudregeln bör vara att hela

anläggningen och dess enskilda komponenter, liksom kringanordningar och

ledstrukturer, ska ges en så attraktiv och trygghetsskapande gestaltning som möj-

ligt. Likaså bör varje störningsfaktor reduceras så mycket som möjligt. Strävan bör

vara att djuren uppfattar ekodukten som en del av biotopen eller åtminstone som

en funktionell biotopbrygga mellan biotoperna på ömse sidor av vägen.

För vidare information om olika typer av faunapassager och andra åtgärder för

djurens rörelser samt erfarenheter av anläggningarnas funktion hänvisas till

Folkeson (1996).

6.3 Övergångar över vattendrag

Korsningar mellan vägar och rinnande vatten utgör typiska punkter för konflikt

mellan den byggda och den ekologiska infrastrukturen. Där en väg går över en

bäck eller liten å anläggs traditionellt en trumma. Ur biologisk synvinkel är en bro
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av många skäl att föredra framför en trumma. Väljer man bro i stället för trumma,

har man betydligt större möjligheter till ekologisk anpassning vad gäller bl.a.

vattenbäddens fysiska utformning, åbottens struktur samt förhållanden som gäller

ljus och mikroklimat i övrigt. Övergången över vattendraget bör utformas så att

vandringsmöjligheterna tillgodoses för såväl vattendjur som djur som vandrar

utefter åstranden. Stranden och dess vegetation bör alltså så långt möjligt behållas

intakta. Bron eller trumman bör ges en sådan utformning att vattendragets förlopp

och karaktär så nära som möjligt ansluter till förhållandena i vattendraget upp-

och nerströms passagen. Att utefter hela passagen bibehålla eller återupprätta

kontinuiteten utefter vattendraget och stranden är en viktig princip.

 

Figur 15 Under broar bör ständerna bevaras så att utter och andra djur kan

vandra på land under bron. Nya Västkustbanan vid Falkenberg.

Även under broar (och i trummor) med smalt genomlopp bör det finnas en

åtminstone halvmeterbred strandremsa med naturligt underlag (jord, grus, sten)

som möjliggör passage för räv, grävling, mård och andra djur som inte gärna går

på blött underlag. Obenägenheten att gå ner i vattnet i trumman tvingar eljest

djuren att gå över vägen med uppenbar kollisionsrisk som följd.

För vidare information om olika typer av ekologisk anpassning av övergångar

av vattendrag hänvisas till Folkeson (1996).

Det ska här tilläggas att vägar med åtföljande trafik alltid medför stora ingrepp

i de ekologiska sambanden i omgivande landskap och natur. Endast i vissa

avseenden och i viss mån kan skadeverkningarna begränsas eller lindras genom

olika åtgärder i samband med vägdragning och vägutformning. Hela det intrikata

samspelet i det orörda ekosystemet kan naturligtvis inte upprätthållas eller åter-

skapas. Det är mot denna bakgrund som överväganden om olika åtgärder för eko-

logisk anpassning av vägprojekt bör göras.
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6.4 Dagvattenhantering

Dagvatten från högtrafikerade vägar kan innehålla sådana mängder föroreningar,

främst kolväten och tungmetaller, att någon form av uppsamling och rening är

påkallad, särskilt i områden med känsliga recipienter eller akviferer. På många

håll på kontinenten, bl.a. Frankrike, Tyskland och Danmark, uppsamlas vägdag-

vatten regelmässigt för rening innan det släpps till recipient eller mark. Bland

reningsmetoder kan olika typer av dammar och infiltrationsmagasin nämnas. Våt-

marker av olika slag har på senare tid tilldragit sig allt större uppmärksamhet i

samband med hanteringen av vägdagvatten.

Om vägdagvatten från broar över vattendrag obehandlat tillförs vattendragen,

innebär detta en viss ytterligare föroreningsbelastning av vattnen. En olycka med

inblandning av fordon för farligt gods skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för

hela vattendragets ekosystem.

På vilket sätt vägdagvatten bör omhändertas får avgöras från fall till fall med

ledning av bl.a. trafikvolym och berörd naturmiljö. För vidare läsning hänvisas till

publicerade översiktsarbeten och rekommendationer (Folkeson 1994, Hvitved-

Jacobsen et al. 1994, Larm 1994, Yt- och grundvattenskydd 1995).
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7 Rekommendationer avseende Rv 31

På grundval av det relativt begränsade kunskapsunderlag som utgörs av de hittills

framtagna miljökonsekvensbeskrivningarna och den kunskapsöversikt avseende

åtgärder som kort refererats ovan, kan följande rekommendationer lämnas avse-

ende ekologisk anpassning av ny Rv 31 mellan Bogla och Öggestorp. Det bör

härvid observeras dels att rekommendationerna, i nuvarande utredningsstadium, är

av preliminär karaktär, dels att de inte har avvägts gentemot andra miljö-

konsekvenser eller följder i övrigt än sådana som avser de ekologiska förhållan-

dena.

7.1 Området som helhet

Utredningsområdets värde ur biologisk/ekologisk synvinkel består inte endast i

förekomsten av alla de sällsynta, hotade eller hänsynskrävande arter som rapporte-

ras från ett antal lokaler i området. Inte heller kan enbart förekomsten av enskilda

nyckelbiotoper ge en rättvisande bild av områdets värde. Områdets samlade värde

är betydligt större än summan av delarnas. Det som ska bedömas är området i sin

helhet, med alla sina geologiska bildningar, landskapselement, arter, biotoper och

ekologiska samband samt samverkan med ekosystemen i omkringliggande om-

råden.

Med detta perspektiv framträder en bild av ett mycket varierat landskap av

gammal odlingsbygd och delvis obrutna skogsområden där botaniska, zoologiska

och geologiska värden samverkar med en omväxlande topografi och småbrutenhet

till ett område som sammantaget har ett betydande naturmiljövärde.

7.2 Tidsaspekten; förändring i synsätt

I det stora skogsområdet ovanför förkastningsbranten finns ett antal skogsbestånd

som i form av luckighet, olikåldrighet, stående döda trädstammar, gamla träd-

lågor, moss- och lavflora mm visar tydliga tecken på lång kontinuitet. Det biolo-

giska värdet av sådan skog ska bedömas i ljuset av de mycket snabbt krympande

arealerna av skog som ännu undgått det moderna skogsbrukets "rationella" meto-

der. Många hotade växt- och djurarter är för sitt fortbestånd helt beroende av en

kontinuitet av sådana skogar. Som Fasth och Bengtson (1993 a och 1993 b) fram-

håller i sina inventeringar, ökar det biologiska värdet av sådana skogar med ålder-

domlig prägel alltmer ju längre tiden går. Värdet ökar dels i takt med att skogar

med sådana kvaliteter blir alltmer sällsynta, dels därigenom att de alltmer åldrande

strukturerna i den orörda skogen ger ökade förutsättningar för kolonisering och

utveckling av eljest undanträngda arter. Hotade och hänsynskrävande arter kan här

få en fristad.
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Figur 16 Kulturlandskapet iförkastningsbranten vid Häljaryd.

En annan tidsrelaterad aspekt som är väsentlig i sammanhanget gäller synen på
naturen och dess enskildheter. En blick några decennier bakåt i tiden ger omedel-
bart vid handen att synen på vad som är "sällsynt", "skyddsvärt", "hotat" etc är
högst föränderlig. Det vi tidigare bedömde som "skräpskog" kan idag visa sig
härbärgera en rad hotade arter. Lika lite kan vi idag sia om vilket biologiskt värde
som i en framtid kan visa sig vara förknippat med en skog som idag bedöms ha
vissa men relativt begränsade naturvårdsvärden. Att låta något av denna ödmjuk-
het inför framtiden kommatill uttryck i vägplaneringen skulle ligga väl i linje med
Vägverkets uttalade strävan att verksamheten "... ska anpassas till en varaktigt
hållbar utveckling" (Miljörapport 1992 1993).
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Figur 17 Betesmarkernas gamla lövträd hyser en mångfald av mossor och

lavar. Nära väglinjen söder om Kåveryd.

7.3 Åtgärder för djurens passage

I den nationella väghållningsplanen framhålls det för norra Skånes och Smålands

inland att "Viltets storskaliga förflyttningsbehov bör tillgodoses." (Nationell

Väghållningsplan 1994-2003 Miljökonsekvensbeskrivning).

Utan tvekan skulle tunnelalternativet betydligt bättre än alternativet utan tunnel

tillgodose bevarandeintressena i det stora skogsområdet ovanför förkastnings-

branten. Tunnellösningen skulle innebära att ingreppet i själva förkastningsbranten

blev mindre och att ett par känsliga naturområden vid Hulugården och Norra

Uppegården skulle skonas. En tunnel skulle också begränsa den barriäreffekt och

isoleringsverkan vägen åstadkommer i det hittills sammanhängande och relativt

orörda skogsområde som sträcker sig mellan förkastningsbranten -och

Stensjön/Öggestorp.

En faunapassage i form av en landbro eller ekodukt i området väster om

Kåveryd har diskuterats som alternativ till vägtunnel. Frågan om en faunapassage i

så fall bör byggas för älgarnas och rådjurens skull eller om den mer är berättigad i

sin roll som passagemöjlighet för övrig fauna bör förutsättningslöst utredas av

zoologisk expertis. Planeringserfarenheter bör härvid bl.a. inhämtas från en plane-

rad förlängd vägbro i Nyland (Utbyggnad av riksväg 7 till motortrafikled avsnittet

Forsby-Lovisa 1994).
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Figur 18 Vägportar under nya Rv 31 i Klevabergsområdet bör lokaliseras

och utformas så att även vilda djur kan begagna dem. Bilden visar

en knappast viltanpassad vägport under E4 vid Gränna.

Där vägportar för skogsbilvägar o.dyl. planeras, bör möjligheten tillvaratas att

vidga dessa och ge dem en gestaltning som gynnar de vilda djurens möjligheter att

använda dem. Där vägen leds över väg 943 (Huskvarna-Tenhult) bör passage-

möjlighetordnas för vilda djur.

Oavsett tunnel eller ej har den föreslagna vägen fått en olycklig dragning VNV

om Kåveryd i det att det ålderdomligt präglade skogspartiet blir direkt berört.

Skadebegränsande åtgärder torde här inte ha särskilt stor potential, utan det blir

mer en fråga om omsorgsfull vägdragning i terrängen.

För att minimera störningar från människor bör det på vägsträckan mellan för-

kastningsbranten och Kåveryd inte vara tillåtet för bilar att stanna.

7.4 Åtgärder i samband med övergången av Femtingaån

Bron över Femtingaån bör ges en sådan utformning att såväl land- som vatten-

djurens vandringar och spridning utefter vattendraget kan säkerställas. Detta inne-

bär bl.a. att bron måste läggas på sådan höjd över vattenytan att tillräckligt breda

stränder bibehålls på båda åsidorna så att bl.a. uttern kan vandra på stranden under

bron. )
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Figur 19 På sin vandring utefter Femtingaån kan uttern knappast ta sig

genom denna trumma utan tvingas upp på vägen. Femtingen.

7.5 Hydrologiska förhållanden

Vid dränering i anslutning till vägbygget bör konsekvenserna för hydrologin noga

utredas så att ändringar i grundvattennivå eller andra hydrologiska förhållanden

inte innebär störningar på grundvattenberoende biotoper. Därvid bör beaktas att

hydrologin kan påverkas även långt utanför vägområdet.

7.6 Dagvattenhantering

Trafiken på vägen har inte sådan volym att särskilda behandlingsåtgärder avse-

ende vägdagvattnet kan anses påkallade. Dagvatten från broar över vattendrag bör

aldrig ges möjlighet att orenat nå vattendragen. Lämplig anordning bör alltså ut-

föras vid bron över Femtingaån. Likaså bör vägdagvatten hindras från att nå de

våtmarker och små våtmarkselement som finns i området, t.ex. i förkastnings-

branten (vid icke-tunnelalternativet). Detta torde relativt enkelt kunna ordnas

genom lämplig avledning till mindre känslig mark.
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Figur 20 De klimatiskt och kemiskt konstanta förhållandena runt källor ger

goda livsbetingelser för vissa speciella mossarter. Källa (gammal

brunn) i betesmarkerna söder om Kåveryd.

7.7 Åtgärder i samband med byggnation

Uppdraget har av tidsskäl inte kunnat inkludera förslag till åtgärder i samband

med byggnationen. Allmänt kan dock uppmärksamhet riktas mot vissa allmänna

punkter:

e Vattendragen bör beröras av så liten anläggningsaktivitet som möjligt.

Bottnarna och strandvegetationen ska i görlig mån lämnas helt orörda.

* Arbeten som berör vattendrag bör förläggas till sådan tid på året att störning-

arna på de vattenlevande organismerna minimeras. Grumling av vattendrag bör

i görligaste mån undvikas.

e Sprängningsarbeten bör utföras under sådan årstid och på sådant sätt att

störningar på vilda djurs fortplantning undviks.

e Anläggningstransporter bör utföras på sådant sätt att så lite orörd mark som

möjligt tas i anspråk.

7.8 Komplettering av naturinventeringsarbetet

I det aktuella fallet föreligger visserligen ett värdefullt inventeringsmaterial, men

inventeringarna har till största delen utförts under korta perioder under den icke

lövade tiden och har i huvudsak varit inriktade på moss- och lavfloran. Invente-

ringarna måste kompletteras med noggranna kärlväxt-, svamp- och faunainvente-

ringar samt limnologiska undersökningar. Den ofta goda kunskap som lokala

naturvårdsorganisationer, naturintresserade personer samt jägare besitter måste

också tas tillvara.
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7.9 Uppföljningsprogram

Uppdraget inkluderar inga förslag till kontroll- eller uppföljningsprogram. Här ska

endast erinras om det stora värde uppföljning av ett vägbygges miljökonsekvenser

har för erfarenhetsåterföringen. Uppföljning är ett allvarligt eftersatt kapitel i

svensk vägplanering; endast få uppföljningsstudier har hittills publicerats. Bristen

på uppföljning är något som ofta påtalas i internationella MKB-sammanhang

(Road Transport Research 1994).

I det aktuella fallet bör det alltså upprättas ett program för uppföljning av väg-

byggets och trafikens inverkan på vegetation, fauna, limnologiska förhållanden

och övriga naturmiljöförhållanden. Oavsett vilken ambitionsnivå Vägverket väljer

för uppföljningsprogrammet, måste uppläggningen föregås av omsorgsfull plane-

ring i samråd med biologisk/ekologisk expertis. Särskilt måste tillgången på nog-

grann dokumentation av förhållandena före exploateringen säkerställas, vilket

kräver planering i mycket god tid före byggnationen. Bl.a. bör planeringen inne-

fatta utläggning av fasta provtagningsytor för återkommande inventering.
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Ordförklaringar

Akvifer

Biodiversitet

Biologisk mångfald;

brliodiversitet

Biotop

Biotopbrygga

CBA

CO

CO»,

Dalbro

Ekodukt

Ekologisk infrastruktur

Ekosystem

Emission

Fauna

Faunapassage

Flora

Gen

Grönsten

HC

Hydrologi

Infiltrationsmagasin

Infrastruktur

Iskontaktbrant

Kolväte

Källkärr

Kärlväxter

Landbro, dalbro
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Grundvattenförande formation

Se Biologiska mångfald

Mångfald av arter, inom arter samt inom ekosystem

Livsmiljö som erbjuder gynnsamma levnadsvillkor för

vissa växter och djur

(Naturlig) förbindelselänk mellan biotoper

Cost-benefit-analysis; nytto-kostnads-analys;

allmänt använd teknik för att belysa den samhälleliga

önskvärdheten av olika projekt

Kolmonoxid

Koldioxid

Se Landbro

Bred faunaövergång (vegetationsklädd bro) som

sammanbinder (delar av) biotoper på ömse sidor av en

väg eller järnväg

(Kommunikations-)förbindelser och samband mellan

(de olika delarna av) biotoper, ekosystem eller

landskap

Funktionell enhet av växt- och djursamhällen med

tillhörande miljö samt interaktionerna mellan de

levande och icke-levande komponenterna

Utsläpp

Djur(arter) inom ett givet område (under en given

tidsperiod)

Anläggning som byggts i syfte att göra det möjligt för

vilda djur att passera över eller under en väg eller

järnväg utan att komma i beröring med korsande trafik

Växter (växtarter) inom ett givet område (under en

given tidsperiod)

Arvsanlag

Basisk omvandlad bergart av magmatiskt ursprung

Kemisk förening av endast kol och väte

Vetenskapen om vattnets kretslopp och förekomst i

naturen

Damm eller bassäng med genomsläpplig botten för

omhändertagande av (väg-)dagvatten

System av bl.a. vägar och järnvägar och deras drift

Brant som uppkommit genom att isälvsmaterial

lagrats upp mot iskanten under en period då

avsmältningen på sommaren var lika stor som

tillväxten på vintern

Se HC

Våtmark som är beroende av framträngande

grundvatten (bildande en mindre vattensamling)

Fröväxter och kärlkryptogamer

Lång bro över landområde eller dalgång
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Landskapsfragmentering

Limnologi

Låga

Migration

Mikroklimat

Monetarisera

Monetär

NO,

Nyckelbiotop

Nyttighet

Population

Recipient

Topografi

Tungmetall

Adellövträd
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Uppstyckning av landskapet i två eller flera (allt)

mindre delar

Vetenskapen om djur- och växtvärld samt fysisk-

kemiska förhållanden i sötvattensmiljö

Träd(stam) som legat på marken en längre tid

Rörelser av individ till eller från en population eller

ett område

De meteorologiska förhållandena i ett mycket litet

område, t.ex. nära intill och inom vegetationen

Åsätta penningvärde

Penning-

Kväveoxider

Värdefull biotop av hög kvalitet där intressanta växt-

eller djurarter förekommer eller kan förväntas

förekomma

Inom nationalekonomin en vara eller tjänst som direkt

eller indirekt kan bidra till att människors önskningar

eller behov tillfredsställs

Samtliga inom ett visst område förekommande individ

av en art

Vatten(drag) som tar emot dagvatten (eller

avloppsvatten)

(Begrepp som avser) terrängens lutnings- och

höjdförhållanden

Vanligen: metall med atomvikt över kalciums

Alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn
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Beräkning av avgasemissioner och avgasbetingade

naturskadekostnader i samband med ny Rv 31 Lidhult-

Oggestorp

För beräkningarna har ett datorprogram benämnt VETO (87-1) använts. Med

VETO kan bl.a. fordonskostnader, avgasemissioner och hastighet beräknas. Indata

till utgörs av detaljerade beskrivningar av väggeometri,

hastighetsbegränsning, väglag, fordon, körbeteende m.m. I och med att

beräkningsmodellerna i VETO givits en fysikalisk utformning erbjuder

programmet stora möjligheter avseende studium av betydelsen av olika

egenskaper hos väg, fordon o.s.v. Till programmets brister hör bl.a. att effekt av

trafikflödesvariationer ej kan beskrivas beroende på att det är en frifordonsmodell.

Att utföra beräkning av utsläpp av bilavgaser med här använd typ av

beräkningsmodell medför en hög grad av osäkerhet. Osäkerheten beror bl.a. på

följande:

e stor spridning i utsläppsnivå mellan bilar av samma modell och fabrikat,

e utsläpp för ett drifttillstånd i en motor beror bl.a. på hur länge detta har pågått

och hur det har nåtts. Modellen beaktar inte hur ett drifttillstånd uppnåtts.

I uppdraget till VTI ingår bl.a. att utföra beräkningar avseende år 2005.

Osäkerheten i sådana beräkningar måste bli betydande beroende på bl.a.:

- osäkerhet om framtida avgasbestämmelser,

- osäkerhet beträffande resulterande effekt av avgasbestämmelser,

- osäkerhet avseende fordonsteknisk utveckling i övrigt,

- osäkerhet i trafikprognoser.

Fordonsteknisk utveckling i övrigt skulle kunna få stor betydelse för de framtida

avgasutsläppen från biltrafiken. Den resulterande effekten av fordonsteknisk

utveckling är dock inte självklar. Ett scenario skulle exempelvis kunna vara att

fordonstillverkarna vill minimera produktionskostnaderna för biltillverkning. Om

fordonsutveckling i övrigt har en sänkande effekt på avgasutsläppen skulle en

konsekvens kunna bli att man väljer en avgasreningsteknik med lägre kapacitet än

dagens för att pressa produktionskostnaderna. Därmed skulle den resulterande

effekten för avgasutsläppen kunna bli ungefär samma utsläppsnivåer som för 1989

års bilmodeller. I föreliggande studie väljs dock ett mera optimistiskt

framtidsperspektiv i form av att man utnyttjar den tekniska utvecklingen maximalt

för att skapa bättre miljö.

Översiktlig beskrivning

En vägsträcka beskrivs i form av en serie homogena block. I ett homogent block

är alla vägbeskrivande variabler konstanta. Beräkningsgång:

e Lägg upp preliminär eftersträvad hastighetsprofil. En konstant hastighetsnivå

beräknas per homogent block som funktion av fordonstyp, hastighetsgräns,

vägbredd, horisontalkurvatur och väglag.

e Lägg upp slutlig eftersträvad hastighetsprofil. Denna hastighetsprofil skiljer sig

från den preliminära genom att den även innehåller retardationsförlopp. Den
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preliminära profilen kompletteras med ett retardationsförlopp varje gång en

preliminär eftersträvad hastighet direkt följs av en lägre.

Vägbeskrivning inklusive trafikreglering

Datorprogrammet VETO arbetar med en beskrivning av vägmiljön i form av en

serie homogena block. I ett sådant block, som har viss längd, är alla

vägbeskrivande variabler oförändrade från blockstart till blockslut. De

vägbeskrivande variablerna är följande:

Blockets längd,

Vägbredd,

Hastighetsgräns,

Lutning,

Horisontalradie,

Tvärfall/skevning,

Vägojämnhet,

Slitlager,

Väglag.

Vägbredden används i programmet för tilldelning av en eftersträvad hastighet.

Hastighetsgräns ingår självklart i subrutinen för eftersträvad hastighet.

Horisontalradien används primärt för beräkning av eftersträvad hastighet.

Tvärfall/skevning är inlagd i modellen enligt vägverkets anvisningar.

Slitlager beskrivs i form av makro- respektive mikrotextur.

Vägojämnhet uttrycks i IRI-måttet.

Fordonsteknisk beskrivning

Beräkningarna genomförs för fyra fordonstyper och tre kategorier av fordon -

A, B och C - dvs. totalt tolv fordonsbeskrivningar. De tre kategorierna per

fordonstyp motsvarar olika ålderskategorier enligt följande:

* personbilar

e kategori A, fordonsparken år 1986

e kategori B, 1990 års modeller

e kategori C, 1997 års modeller i miljöklass 1

* tunga fordon

e kategori A, fordonsparken år 1986

e kategori B, 1993 års modeller enligt A30-bestämmelserna

e kategori C, 1997 års modeller i miljöklass 1

* tunga fordon med släp:

e kategori A, fordonsparken år 1986

e kategori B, 1993 års modeller enligt A30-bestämmelserna

e kategori C, 1997 års modeller i miljöklass 1.
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Speciellt kategori C och delvis kategori B motsvarar bilar som ännu inte finns

dvs. någon form av prognos måste ges för utvecklingen av olika

fordonsparametrar. I sådana fall då utvecklingen tycks osäker och man varken kan

bedöma om något kommer att öka eller minska har valts att som prognos välja

observerat värde för senaste årsmodell som data finns tillgängliga för.

Motor. Genom ett av VTI beställt datauttag ur bilregistret har max effekter

enligt tabell nedan uppskattats.

Maximal motoreffekt (kW) för olika typfordon.

 

    

Fordonstyp Kategori

A B C

Pb 67 81 81

Lb 7 ton 67 84 84

Lb 14 ton 110 126 126

Lb + så 249 274 274

Musseldiagram beskriver bränsleförbrukning och olika avgasemissioner per

kWh som funktion av varvtal och belastning. Ur ett musseldiagram framgår även

max. tillgängligt vridmoment som funktion av motorvarvtal. Per fordonstyp finns

fyra musseldiagram avseende bränsle, HC, CO och NO,.

Övriga indata

Avser beteende och väderleksförhållande.

Beteende beskrivs m.a.p. följande:

eftersträvad hastighet,

gaspådrag,

retardationsnivå,

övre varvtalsgräns på andra växlar än den högsta,

undre varvtalsgräns vid dellast på andra växlar än den lägsta,

undre varvtalsgräns vid fullast på andra växlar än den lägsta.

Beräkning av avgasemissioner

Detta beräkningsled avser följande:

e justering av avgasvärden till olika årsmodeller för olika år

e viktning av effekter på fordonsnivå med trafikflöden per delsträcka

Observera att endast varmutsläppen ingår i beräkningarna.

Nedan beskrivs hur man utifrån beräknade avgasvärden uppskattat ett medelvärde

för samtliga förekommande motorer och bestämmelser under visst år.
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Lätta fordon

1993

(93) __ ((93) / (se)) tm.» ((93) / (%)) por /(t(93) p 93 )
©; -= C-8e1 * Car: * T Co91 ) Ex. * -87, F Ees-93

-87 1

2005

(05) _ (05) 086) '), - ;105) (05) (90) . -, (05)
; = [(e 87,1 /e 86,1) 2 44 'E-, F (ess 95.1 / 09 ; ) 2 p: 'F

(05) (97) (05) (05) (05) (05)
+ (896 051 / 97 ; ) Gc ap ' ]/ (t su T hyg_9s; T [96 051)

Tunga fordon

1993

(93) _ (93) (86) (93) (93) (93) (93) ,(93)
; == [(e 92,1 /e 86.1)x 2 4; X E_92 ; F (8911 / 55 ; )]/ (t qu T Los )

2005

(05) __ cos) (86) (05) (05) (93) (05) (05) (97) (05)
; = [(e 92.1 / se )x 41 X E_97; F (993 951 / 95) )x Cg; X L93_95 F (896 05! / Ce; )x ec; X t96 05./]/

(OS) (05) (05)
(t QZJ + [(B 95.1 + [(% 0.51)

Förklaringar

©%, = emissionfaktor för årsmodeller yy för år xx (landsväg).

tö = trafikarbete för årsmodellerna yy för år xx (landsväg).

ag = emissionfaktor en]. VETO för kategori (A,B,C).
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Beräkningsförutsättningar

Väggeometri och hastighetsbegränsning. Två vägbeskrivningar används:

e Alternativ 1 , Backe. Längd 7540 m.

e Alternativ 2 , Tunnel. Längd 7466 m.

Beräkningar har i en första etapp genomförts för åren 1993 och 2005.

Textur. Medelgammal MAB.

Väglag. Torr vägyta.

Väderleksförhållanden. Lufttemperatur, 8*C. Vindhastighet, 2.5 m/s.

Fordonstyper och fordonsbeskrivningar. Följande fordonstyper ingår i

beräkningarna:

e lätta bilar dvs. bilar med totalvikt mindre än 3.5 ton. Gruppen utgörs till mycket

stor del av personbilar och representeras i beräkningarna enbart av en

personbil,

lastbil, diesel, 7 ton,

lastbil, diesel, 14 ton,

tung lastbil, diesel, med släp.

Fordonsfördelningen för har antagits vara:

Personbil 88.0 %

Lastbil 7 ton 1.7 %

Lastbil 14 ton 4.3 %

Lastbil + släp 6.0 %

För värdering av vilka kostnader olika avgastyper motsvarar har som underlag

använts referens (93-1). Uttryckt i 1993 års prisnivå skulle de avgasbetingade

naturskadekostnaderna för landsväg bli:

HC 15.00 kr/kg

CO 0.80 kr/kg!

NOx 25.00 kr/kg

CO» 0.25 kr/kg

Angivna kostnader per utsläppt mängd avgaser skall tolkas som undre gränsvärden

för de verkliga kostnaderna. De redovisade värdena är också genomsnittsvärden

för landsbygdsförhållanden i Sverige som helhet. Skadekostnaden per utsläppt

mängd avgas varierar över landet. Observera att kostnaderna för avgasutsläpp i

resultatdelen ej inkluderar kostnader avseende försämrad hälsa.

 

' En]. muntligt besked från VV hösten 94.
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Resultat

Är 1993 ALT1.DAT (Backe)

Emissioner/Dygn

Fordon HC

(kg)

Pb 45.7

LbYt 0.7

Lb14t 2.5

Lbs 4.1

53.0

Är 1993 ALT1.DAT (Backe)

Kostnad/dygn

Fordon HC

(kr)

Pb 686

Lb7t 10

Lb14t 37

Lbs 62

795

Totalkostnad : 8173 kr

Är 1993 ALT2.DAT (Tunnel)

Emissioner/dygn

Fordon HC

(kg)

Pb 45.6

LbYt 0.6

Lb14t 2.4

Lbs 4.9

53.5

Är 1993 ALT2.DAT (Tunnel)

Kostnad/dygn

Fordon - HC

(kr)

Pb 683

Lb7t 9

Lb14t 36

Lbs 78

803

Totalkostnad: 8223 kr

VT1 meddelande 792
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CO NO,

(Kg) (kg)

316.1 71.2

2.2 4.2

6.0 13.4

14.9 57.5

339.2 146.2

CO NO,

(kr) (kr)

253 1779

2 104

5 336

12 1437

271 3656

CO NO,

(kg) (kg)

355.7 70.1

2.1 4.1

5.7 13.4

15.0 58.3

378.4 146.0

CO NO,

(kr) (kr)

285 1754

2 103

5 335

12 1458

303 3650

CO;

(kg)

8545

340

1166

3749

13802

CO;

(kg)

8518

333

1152

3865

13869

CO;

(kr)

2130

83

288

966

3467

(km/h)

101.4

86.3

86.5

79.8

(km/h)

101.5

85.5

85.6

78.1
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Är 2005 ALT1.DAT (Backe)

Emissioner/dygn

Fordon HC

(kg)

Pb 3.8

LbYt 0.7

Lb14t 2.0

Lbs 3.2

9.7

Är 2005 ALT1.DAT (Backe)

Kostnad/dygn

Fordon HC

(kr)

Pb 56

LbYt 10

Lb14t 30

Lbs 48

145

Totalkostnad : 4763 kr

År 2005 ALT2.DAT (Tunnel)

Emissioner/dygn

Fordon HC

(kg)

Pb 3.7

LbYt 0.6

Lb14t 2.0

Lbs 3.8

10.2

År 2005 ALT2.DAT (Tunnel)

Kostnad/dygn

Fordon HC

(kr)

Pb 56

LbYt 9

Lb14t 30

Lbs 57

152

Totalkostnad : 4789 kr

Bilaga 1
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CO NO,

(kg) (kg)

32.3 12.7

1.8 2.6

4.7 9.0

12.6 30.5

51.4 54.7

CO NO,

(kr) (kr)

26 318

1 65

4 224

10 762

41 1369

CO NO,

(kg) (kg)

37,6 12.5

1.7 2.6

4.7 9.1

12.9 30.9

56.9 55.1

CO NO,

(kr) (kr)

30 313

1 65

4 227

10 772

45 1376

CO; v

(kg) (km/h)

7992 101.4

319 86.9

1050 86.7

3471 80.5

12833

CO;

(kr)

1998

80

263

868

3208

CO, v

(kg) (km/h)

7916 101.5

317 86.5

1056 86.0

3569 78.9

12860

CO;

(kr)

1979

79

264

892

3215
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Vägbeskrivning Alternativ 1 (Backe)

Hast-beg LutnKoord

0

90

394

519

969

1419

1659

1755

1793

2018

2243

2280

2491

2500

2659

2809

2959

3009

3081

3248

3338

3518

3698

3878

4000

4118

4187

4279

4462

4642

4762

5003

5153

5204

5283

5499

5773

6114

6140

6208

6358

6508

6595

6744

7041

7151

7161

7416

7540
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Bredd

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110
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13

13

13

&

-9

-21

-25

-24

-15

0

9

10

10

10

17

32

43

45

45

45

38

23

8

-5

15

-20

-20

-20

-13

0

5

-2

-13

-19

-23

-23

-23

-22

17

-7

8

21

33

40

40

40

33

27

27

Krökn

10000

10000

-3030

-3030

-3030

-3030

-3030

-3030

10000

10000

10000

10000

1587

1587

1587

1587

1587

1587

10000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

10000

901

901

901

901

901

901

10000

10000

-1205

-1205

- 1205

- 1205

10000

10000

10000

1493

1493

10000

10000

-1493

- 1493

-1493

Skevn

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2,5

2.5

2,5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5
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Vägbeskrivning Alternativ 2 (Tunnel)

Koord

0

90

394

519

969

1419

1560

1659

1752

1977

2202

2277

2500

2600

2963

3800

3865

4864

5030

5255

5329

5554

5700

5925

6062

6066

6124

6266

6416

6522

6672

6967

7078

7087

7343

7466

Bredd

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

Hast-beg

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Lutn

13

13

13

-9

Krökn

10000

10000

-3030

-3030

-3030

-3030

-5882

-5882

-5882

-5882

-5882

-5882

-5882

-5882

10000

10000

2000

2000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

-1205

-1205

10000

10000

10000

1493

1493

10000

10000

-1493

-1493

-1493

Skevn

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5
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