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Länge har landskapets alla olika processer påverkat och påver-
kar landskapets utseende och utveckling. Landskapet är i en 
ständig naturlig förändring, en förändring som är kontinuerlig i 
tid och rum. Dess strukturer och former är ofta idag avlagringar 
från istider och processer som skedde för länge sedan och har 
genom dessa hjälpt människan förstå jordens utveckling. Män-
niskan är villkorslöst beroende av landskapet med dess resurser 
och utnyttjar dem i en allt större utsträckning. Många av resur-
serna vi utnyttjar har alla sin grund i landskapets geologi. Män-
niskans påverkan på landskapet är så pass stor att landskapet 
med alla dess former och avlagringar hotas om de inte beaktas. 
För att effektiv kunna anpassa brukande och annan användning 
av naturens resurser krävs förståelse för landskapets grundstruk-
turer, geologiska processer och deras resultat. För att i framtiden 
fortsätta kunna ha kännedom om landskapets bildning och 
historia, är det viktigt att införa de geovetenskapliga värdena i 
all slags samhällsplanering. När geovetenskapliga värden glöms 
bort och enbart natur, kultur, friluftslivsvärden etc. sätts i fokus 
var för sig, förloras helhetssynen. Eftersom de geovetenskapliga 
värdena är en förutsättning för dessa värden är de ett viktig, idag 
nästan outnyttjat verktyg för att sammanfoga sektoriella värden 
till en helhetssyn. I denna studie har en vägplanering valts ut för 
att illustrera denna brist, där en inventering av studieområdet 
samt en analys av den valda vägplaneringens rapporter och 
miljökonsekvensbeskrivningen utförts. Studien visar att man 
beaktar värden sektoriellt och oftast objekt för objekt. Helhets-
synen på landskapet saknas nästan helt. De geovetenskapliga 
egenvärdena beaktas inte alls och det verktyg för helhetssyn 
som geovetenskapen erbjuder används inte alls.
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Abstract 
 
Landscape processes such as erosion and weathering have for very long time 
shaped and reshaped the landscape. The continuously natural changes of the 
landscape will never stop. Today its structures and shapes are historical 
deposits and have helped humans to understand Earth’s history. Humans are 
unconditionally dependent on Earth’s resources and will continue being so for 
an unforeseeable future. Human development such as infrastructure alters an 
unnatural landscape where the natural landscape with all its forms and 
deposits are threatened to disappear if not protected from exploitation. To 
continuing understanding Earth’s history in the future and to developing 
ecological areas, it’s important to introduce the geological values in all types 
of society planning. When geological values are forgotten or disregarded and 
ecological values get the majority of attention you loose the bigger picture. 
Instead a more holistic view is needed that accounts for all natural values. In 
this study, a path plan has been selected to illustrate this short supply, where 
an inventory of the study area and an analysis of the selected path plan’s 
reports and environmental impact assessment have been made. The results 
from the study indicate that objects are considered object by object and 
observe the geoscientific values more durable and it’s often unclear how the 
geological values are affected.  
 
Sammanfattning 
 
Länge har landskapets alla olika processer påverkat och påverkar 
landskapets utseende och utveckling. Landskapet är i en ständig naturlig 
förändring, en förändring som är kontinuerlig i tid och rum. Dess strukturer 
och former är ofta idag avlagringar från istider och processer som skedde för 
länge sedan och har genom dessa hjälpt människan förstå jordens utveckling. 
Människan är villkorslöst beroende av landskapet med dess resurser och 
utnyttjar dem i en allt större utsträckning. Många av resurserna vi utnyttjar har 
alla sin grund i landskapets geologi. Människans påverkan på landskapet är 
så pass stor att landskapet med alla dess former och avlagringar hotas om de 
inte beaktas. För att effektiv kunna anpassa brukande och annan användning 
av naturens resurser krävs förståelse för landskapets grundstrukturer, 
geologiska processer och deras resultat. För att i framtiden fortsätta kunna ha 
kännedom om landskapets bildning och historia och andra samhällsrelevanta 
faktorer som miljö och vatten är det viktigt att införa de geovetenskapliga 
värdena i all slags samhällsplanering. När geovetenskapliga värden glöms 
bort och enbart natur, kultur, friluftslivsvärden etc. sätts i fokus var för sig, 
förloras helhetssynen. Eftersom de geovetenskapliga värdena är en 
förutsättning för dessa värden är de ett viktig, idag nästan outnyttjat verktyg 
för att sammanfoga sektoriella värden till en helhetssyn. I denna studie har en 
vägplanering valts ut för att illustrera denna brist, där en inventering av 
studieområdet samt en analys av den valda vägplaneringens rapporter och 
miljökonsekvensbeskrivningen gjorts. Studien visar att man beaktar värden 
sektoriellt och oftast objekt för objekt. Helhetssynen på landskapet saknas 
nästan helt. De geovetenskapliga egenvärdena beaktas inte alls och det 
verktyg för helhetssyn som geovetenskapen erbjuder används inte alls. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Studien har genomförts inom geovetenskapliga programmet vid Uppsala 
universitet under vårterminen 2013. Projektförslaget kommer från Trafikverket 
och har genomförts i samverkan med Vectura AB Consulting i Uppsala. Syftet 
med studien är att undersöka hur dagens samhällsplanering tillvaratar 
geovetenskapliga värden i infrastrukturplanering. Projektet motsvarar 15 
högskolepoäng och bygger till stor del på data från berggrunds- och 
jordartskartor från Sveriges Geologiska Undersökning och även andra 
beskrivningar om studieområdet. 
 
Jag vill samtidigt passa på och tacka mina handledare Tabita Gröndal från 
Vectura Consulting i Uppsala och Magnus Hellqvist på institutionen för 
geovetenskaper på Uppsala universitet. Jag vill också tacka mina 
medhjälpare Anders Sjölund och Torbjörn Svensson på Trafikverket i 
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ytterligare.  
 
Lisa Sjölund 
Uppsala, 2013-06-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
 
1.	  Inledning	  ..........................................................................................................................	  1	  
1.1	  Bakgrund	  ...............................................................................................................................	  1	  
1.2	  Syfte	  .........................................................................................................................................	  2	  
1.3	  Geovetenskapliga	  värden	  i	  samhällsplanering	  .........................................................	  2	  
1.4	  Begreppet	  geodiversitet	  ...................................................................................................	  2	  
1.5	  Geovetenskapliga	  värden	  .................................................................................................	  3	  
1.5.1	  Geovetenskapliga	  egenvärden	  ...............................................................................................	  3	  
1.5.2	  Hydrologi	  och	  hydrologiska	  processer	  ...............................................................................	  4	  
1.5.3	  Georelaterade	  kulturvärden	  ....................................................................................................	  4	  
1.5.4	  Georelaterade	  friluftsvärden	  ..................................................................................................	  5	  
1.5.5	  Georelaterade	  ekologiska	  värden	  .........................................................................................	  5	  

1.6	  Planerings-‐	  och	  projekteringsprocessen	  för	  vägar	  .................................................	  5	  
1.6.1	  Miljökonsekvensbeskrivning(MKB)	  ....................................................................................	  6	  

2.	  Metod	  ................................................................................................................................	  7	  
2.1	  Studieområde/plan	  ............................................................................................................	  7	  
2.1.1	  Inventering	  .....................................................................................................................................	  7	  
2.1.2	  Analys	  ................................................................................................................................................	  7	  

3.	  Resultat	  ............................................................................................................................	  8	  
3.1	  Inventerade	  geovetenskapliga	  egenvärden	  ...............................................................	  8	  
3.1.1	  Geologiska	  bildningar	  ................................................................................................................	  8	  
3.1.2	  Kvartärgeologiska	  bildningar	  ...............................................................................................	  10	  
3.1.3	  Hydrologi	  och	  fluviala	  processer	  .........................................................................................	  12	  
3.1.4	  Georelaterade	  kulturvärden	  ..................................................................................................	  13	  
3.1.5	  Georelaterade	  friluftsvärden	  ................................................................................................	  14	  
3.1.6	  Georelaterade	  ekologiska	  värden	  .......................................................................................	  14	  

3.2	  Geovetenskapliga	  värden	  i	  planering	  och	  projektering	  av	  väg	  34	  ...................	  15	  
3.2.1	  Förstudie	  ........................................................................................................................................	  15	  
3.2.2	  Vägutredning	  ...............................................................................................................................	  16	  
3.2.3	  Arbetsplan	  .....................................................................................................................................	  17	  

3.3	  Analys	  av	  vägplaneringens	  rapporter	  och	  miljökonsekvensbeskrivning	  .....	  17	  
3.3.1	  Geologiska	  värden	  .....................................................................................................................	  18	  
3.3.2	  Kvartärgeologiska	  värden	  ......................................................................................................	  18	  
3.3.3	  Hydrologi	  och	  hydrologiska	  processer	  .............................................................................	  19	  
3.3.4	  Georelaterade	  kulturvärden	  ..................................................................................................	  19	  
3.3.5	  Georelaterade	  ekologiskavärden	  ........................................................................................	  20	  

4.	  Diskussion	  ....................................................................................................................	  21	  

5.	  Slutsats	  ..........................................................................................................................	  24	  

6.	  Referenser	  ....................................................................................................................	  25	  
7.	  Appendix	  .......................................................................................................................	  26	  
7.1	  Berggrundskarta	  ...............................................................................................................	  27	  
7.2	  Jordartskarta	  ......................................................................................................................	  28	  
7.3	  Legender	  ..............................................................................................................................	  28	  

 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
1	  

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Landskapets betydelse för biologisk mångfald och samhällets 
utvecklingsmöjligheter får idag allt mer uppmärksamhet som den 
begränsande resurs det är och lyfts fram bland annat genom begreppet 
ekosystemtjänster. När problematiken kring klimatfrågan ökar sätts också ett 
allt större fokus på behov och produktion av fossilfri energi. Detta leder till 
behov av forskning kring landskapets möjligheter att producera biomassa. 
Samtidigt utnyttjar samhället landskapets resurser i allt större utsträckning och 
slösar samtidigt på viktiga näringsämnen (Svärd m.fl., 2012). Dessutom har 
stora områden med våtmarker, ängsmarker m.m. försvunnit i rask takt det 
senaste århundrandet (Strand, 2004). Framförallt mellan 1930 och 1970 och 
under 1980-talet har stora områden med våtmarker omvandlats till andra 
marktyper genom bland annat dikning och avvattning. Detta för att öka skogs- 
och jordbruksproduktiviteten, torvbrytning och för att ge plats åt bebyggelse, 
vilket lett till en av de största förändringarna i landskapet i Sverige (Vilborg 
och Svanberg, 2002). Samhället står alltså inför många problem som måste 
lösas. Väl fungerande ekosystem i landskapet som kan hantera avfall och 
omsätta detta till nya resurser är ett måste för att lösa samhällets problem och 
för att ge samhället bra utvecklingsmöjligheter.  

Grunden för ekosystemen och landskapet i stort är sin tur dess geologi 
(SGU, 2013b). En geologisk grund som det tagit många miljoner år av 
processer att skapa, och som funnits i miljarder år. Eftersom geologin och de 
morfologiska processernas resultat utgör grunden för ekologin och stora delar 
av människans verksamhet innebär det att de geovetenskapliga värdena är 
väldigt viktiga att beakta i samhällsplaneringen (SGU, 2013b).   
 
Ofta finns en generell tendens till att tänka att de ekologiska värdena är mer 
sårbara och behöver därför bevaras på största möjliga sätt. Medan de 
geovetenskapliga värdena ofta glöms bort och ses som stabil och statisk, 
vilket man också tänker sig kommer bestå och anses därför inte vara lika 
utsatt som den biologiska världen. Därför beskrivs, analyseras och värderas 
natur och ekologisk funktion i samhällsplaneringen medan de 
geovetenskapliga värdena utelämnas. Dock är detta synsätt fel enligt Murray, 
då många geovetenskapliga värden är minst lika sårbara som de ekologiska 
värdena (Murray, 2003). Även Sveriges Geologiska Underökning (SGU) pekar 
på denna bristvara i en rapport om att ett större grundsynsätt för 
geovetenskapen i samhällsplanering måste uppmärksammas mer (Cato m.fl., 
2000). Vidare uttrycker statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att 
geomorfologin och geologin bör betraktas som mer sårbar då deras processer 
är mycket långsammare, vilket är fallet för många av våra landformer idag då 
det är resultatet av tidigare processer (Gustafsson m.fl., 2013) 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att utifrån en fallstudie ta reda på hur 
geovetenskapliga värden tillvaratas i samhällsplaneringar, där en 
vägplanering valts ut för denna studie. 
 
Studien har följande övergripande mål: 

• Inventering av geovetenskapliga värden i valt område. 
• Analys hur de geovetenskapliga värdena belysts i det valda områdets 

rapporter och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
• Ge förslag på hur de geovetenskapliga värdena kan belysas i 

planeringen.   
• Ge förslag på vilken påverkan på planen de geovetenskapliga värdena 

borde fått.  

1.3 Geovetenskapliga värden i samhällsplanering 
 
Geovetenskapliga värden har idag liten plats i planeringsprocesser och finns 
ofta inte med som underlag. Om de finns med beskrivs de oftast objekt för 
objekt och utan sammanhang (Sjölund, pers. kom., 2013). Bakgrunden till att 
Trafikverket vill studera denna brist på geovetenskapliga värden i 
underlagsmaterial i infrastrukturplanering är att osäkerheter finns kring hur de 
ska användas, vilken betydelse de har och vilka som har betydelse. För att 
förbättra kunskapsläget har Trafikverket beställt en studie av VTI som i 
rapporten Geovetenskapliga värden i vägplanering, 2013 lyfter fram de 
geovetenskapliga värdena och visar på deras betydelse och potential i 
vägplanering (Gustafsson m.fl., 2013). Flera instanser utrycker att den 
geovetenskapliga fokusen med fördel kan användas i all samhällsplanering 
(Cato m.fl., 2000; Gustafsson m.fl., 2013; Sjölund, pers. kom., 2013).  

1.4 Begreppet geodiversitet 
 

Geodiversitet kan jämföras med den biologiska mångfalden. För att det ska 
finnas en rik biologisk variation, förutsätts det geodiversitet (Gustafsson m.fl., 
2013). Den är också en betydelsefull del för naturarvet och biologisk 
mångfald. Sveriges Geologiska Undersökning uttrycker geodiversitetens dess 
betydelse som följande:  
 

”En ekologisk hållbar utveckling kan endast åstadkommas utifrån en 
betraktelsesätt som omfattar naturen i dess helhet. Detta synsätt är 
nödvändigt hos alla om vi skall överlämna ett värdigt naturarv till 
kommande generationer”(SGU, 2013-05-14b).  

 
Det som skapar geodiversitet är geologiska processer och grundelement och 
geodiversitet är jordarterna, landformerna, variation i berggrunden och 
processer som påverkat och påverkar ytjordlagren (Alapassi m.fl., 2000). De 
geologiska processerna och geoelementen utgör jordytans morfologiska och 
geologiska processer i olika kombinationer. I ett avgränsat område med olika 
storlek finns en mångfald av olika geoelement och geoprocesser som 
tillsammans är geodiversitet. Geoelementen bygger alltså upp de 
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geomorfologiska eller geologiska formerna som antingen är bildade eller 
bildas från olika geoprocesser (Alapassi m.fl., 2000). Geoelement är 
beståndsdelar från geomorfologi och geologi av olika storlek och kan bland 
annat vara bergarter, mineral, jordarter eller fossil (Gustafsson m.fl., 2013). 
Geoprocesser är t.ex. plattrörelser, vittring, landhöjning och erosion. 
Geoelement och geoprocesser tillsammans bildar en geotop i ett avgränsat 
område. Beroende på hur många geoelement det finns i ett avgränsat område 
och hur tydligt de framträder i naturen kan de beskrivas kvantitativt eller 
kvalitativt (Gustafsson m.fl., 2013).  

1.5 Geovetenskapliga värden 
	  
Geodiversitet kan delas upp i olika värden som är kulturella-, estetiska-, 
ekonomiska-, funktionella samt vetenskapliga och pedagogiska värden 
(Murray, 2003). Kulturella värden är historiska inskriptioner av olika slag som 
placerats av människor på olika fysiska miljöer som sten eller gravar m.m. 
Platsen kan även vara helig och ha en viss ”känsla” som kan betyda mycket 
för människor som känner samhörighet med platsen (Gustafsson m.fl., 2013). 
Exempelvis Uluru(det välkända inselberget i centrala Australien) som är heligt 
för aboriginerna (Murray, 2003). Estetiska värden är de som har ett visuellt 
värde, som floder, sjöar, glaciärer, vattenfall m.m. Fritidsaktiviteter och turism 
har en stark koppling till estetiska värden (Gustafsson m.fl., 2013).  
 Ekonomiska värden är exempelvis malm d.v.s. resurser som kan 
utvinnas från jordskorpan och har en ekonomisk betydelse för människan 
(Murray, 2003). Funktionella värden innefattar landområden som hyser olika 
kvalitéer på marken som kan utnyttjas på olika sätt. Exempelvis behöver 
jordbruket ha bördig mark, bostäder kräver högre och torrare mark osv. Av 
betydelse är de vetenskapliga och pedagogiska värden med vars hjälp man 
har kunnat tyda Jordens historia genom studier av geomorfologi och geologi. 
Vissa lokaler har varit speciellt viktiga för förståelsen av jordens utveckling. 
Sådana lokaler kan vara t.ex. sediment i mossar och sjöar eller iskärnor som 
kan berätta för oss hur tidigare klimat sett ut, pollendiagram från borrkärnor i 
kärr som berättar hur den ekologiska utvecklingen sett ut och hur förekomsten 
av föroreningar utvecklats (Gustafsson m.fl., 2013). Dessa processer, 
geomorfologiska och geologiska har alltså ett stort utbildningsvärde som 
forskare och studenter kunnat ta del av och förstå hur jorden bildats och 
fungerar (Gustafsson m.fl., 2013). 

1.5.1 Geovetenskapliga egenvärden  
 
En av grunderna till allt liv på jorden och människans kulturella utveckling är 
geologin och geomorfologin (SGU, 2013b). Landskapet som existerar idag är 
ett resultat från många olika geologiska processer tillsammans med 
ytformerna från lösa jordlagren. De lösa avlagringarna består idag av antingen  
sediment och ytformer avsatta i samband med eller efter senaste istiden eller 
så formas de än idag av pågående processer som erosion, jordmånsbildning, 
vittring och landhöjning (Gustafsson m.fl., 2013). Den senaste inlandsisen har 
haft avgörande inverkan på dagens landskap i Sverige, vars ytformer idag 
beskriver hur inlandsisen rört sig. När isen smält bort har transgression skett, 
vilket medfört att material nära kusten har blivit svallat och bildat klapperfält 
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och samtidigt svallades finare material längre ut i det dåvarande havet, som 
idag är viktig jordbruksmark (Gustafsson m.fl., 2013).  

Ofta ses vattendrag meandra över finkorniga sediment, vilket påverkar 
landskapets struktur och formar hela tiden om landskapet genom vattnets 
erosion och avsättning. Processer som den långsamma vittringen eller vid 
rasbranter förändrar hela tiden landskapsformerna. Med landskapets 
grundelement utgör de historiska formerna och de pågående processerna 
landskapets historia och transport. Med detta i åtanke så har de 
geovetenskapliga värdena dels en vetenskaplig funktion för förståelsen för 
landskapets utveckling och dels en pedagogisk funktion för att lära ut denna 
historia (Gustafsson m.fl., 2013). Genom t.ex. vittringsprocessen förses 
människan med det viktiga näringsämnet fosfor som idag är en ändlig resurs i 
jämförelsevis med takten vi utnyttjar det. Kunskapen om vårt landskap är 
väsentligt för att vi ska kunna utnyttja landskapet på ett mer hållbart sätt. 
Landskapets naturliga former måste därmed bestå för att kunna föra med den 
kunskapen vidare till nästa generation.  

1.5.2 Hydrologi och hydrologiska processer 
 
Vattnets kretslopp har betydelse för inverkan på vittring, korrosion, 
erosionsförteelser samt stabilitetesförhållanden och påverkar därigenom 
ständigt landskapet. På så vis utvecklas även människans aktiviteter som 
bosättning och odling. En tredjedel av regnvattnet blir till grundvatten som 
sedan kommer strömma i små, ytliga eller stora och djupa system. Dessa 
vattenmassor strömmar sedan ut vid utsrömningsområden vid t.ex. svackor, 
dalar, nederdelar av sluttningar eller till följd av andra geologiska strukturer. 
Vid utsrömningsområden bildas antingen våtmarker, källor, bäckar och sjöar. 
Källor har ett viktigt vetenskapligt värde då de är lämpade för 
miljöövervakning av grundvattenkvaliteten. God grundvattenkvalité utgör en 
betydelsefull naturresurs för samhället. Det kan vara angeläget att klassificera 
och peka ut olika grundvattenresursers värde i den fysiska planeringen. Dock 
saknas det allmänt vedertagna principer på hur grundvatten ska värderas. 
SGU har dock påbörjat ett första steg mot att identifiera geologiska 
formationer för betydelse för grundvattenkvaliteten (Gustafsson m.fl., 2013). 
De olika grundvattenresurserna har värderats utifrån befolkningstryck, 
uttagsmöjligheter, närheten till grundvattenområden och förekomsten av 
kommunala vattentäkter.  

1.5.3 Georelaterade kulturvärden 
 
I kulturella värdena har högsta kusten linjen (HK) en stor betydelse. Genom 
att kustlinjen en gång i tiden befann sig mycket längre in i inlandet har fina 
sediment avsatts och gett oss den bördiga marken i form av lera, mjäla och 
mo (Gustafsson m.fl., 2013). Denna mark har människor satt sin prägel på 
genom odling under många år (Korsberg m.fl., 2000). Även mer sandiga 
marker har haft stor betydelse för människans odling, speciellt i de tidigaste 
odlingarna. Sprickbildningar och isälvsavlagringar har styrt placeringen av 
bebyggelse och hur lokaliseringen av vägar och senare järnvägar sett ut 
(Gustafsson m.fl., 2013). Länge har man försökt lägga sina bostäder på torra 
områden men samtidigt nära vatten och andra viktiga naturresurser. 
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Exempelvis är naturliga källor ett typiskt georelaterat kulturvärde som är 
kopplat till grundvattnet (Gustafsson m.fl., 2013). 

Dagens vägar är idag också ofta av historisk sträckning vilket man sett 
genom att studera historiska kartor eller genom att fornlämningar hittats längs 
med vägen. Viktigt för kulturvärdet är åldern, närmiljön och sträckningen av 
vägen. Detta har i sin tur lett till att man kan observera att vägar exempelvis 
ofta är dragna på isälvavlagringar som rullstensåsar men de kan också 
förekomma på drumliner, De Geermoräner eller i kamelandskap. Även 
forntida broar, räcken och bankar av sten är kulturobjekt där vissa är 
skyddade enligt lag. Dessa är ofta byggda av lokal sten som också är ett 
värde i sig (Gustafsson m.fl., 2013).  

1.5.4 Georelaterade friluftsvärden 
 
Dessa värden är framförallt ett visuellt värde som kan upplevas i form av 
direkta geologiska formationer t.ex. det mycket iögonfallande och välkända 
Ayers Rock(Uluru) i Australien. I Sverige är exempelvis fjället Städjan i norra 
Dalarna ett välkänt exempel med sin unika siluett. Attraktiva friluftsområden är 
ofta indirekt kopplade till geologin och geomorfologin på så sätt att de utgör 
förutsättningen för ett attraktivt naturområde (Gustafsson m.fl., 2013).  

1.5.5 Georelaterade ekologiska värden 
 
Georelaterade ekologiska värden kan ses som ett funktionellt värde. De 
geologiska förutsättningarna avgör vilka ekologiska värden som finns i 
landskapet och detta beror på geomorfologi, topografi, mineralogi och 
substrat. Ett kalkkärr kräver t.ex. utflöde av vatten som passerat kalkrik 
berggrund där kalk frigjorts via kemisk vittring (Gustafsson m.fl., 2013). Ett 
sydväxtberg (bergsbrant i söderläge) ger förutsättningar för växter och djur att 
leva längre norrut än deras egentliga utbredningsområde, vilket styrs av 
klimatet.  

En diabasgång ger förutsättningar för annan växtsammansättning i en 
enhetlig naturtyp i övrigt. Det vill säga, diabasgångar är basaltiska vilket 
betyder att de är rika på kalcium, järn och magnesium till skillnad från graniten 
som är en sur bergart och är rik på kiseldioxid och kalium (STF, 1980). 
Eftersom diabasen är rik på bland annat magnesium leder detta till ett högt pH 
och växtligheten har större förutsättningar för att bli artrik i jämförelse med 
exempelvis graniten och sandstenen som ger ett lågt pH. Morän ger i samspel 
med bland annat olika kemiska vittringar och mikroorganismer jordmånen 
podsol som är grunden för barrskogsbältet. I sedimentära avlagringar ger 
motsvarande processer upphov till brunjord med lövskogsbälten som följd 
(Sjölund, pers. kom., 2013).  

1.6 Planerings- och projekteringsprocessen för vägar 
 
Den 1 januari 2013 infördes en ny planeringsprocess men planeringen för väg 
34 som är det objekt som undersöktes i denna studie är genomförd enligt den 
tidigare planeringsprocessen. Den indelas i en förstudie, vägutredning, 
arbetsplan, bygghandling och ett utförande (Öhlund m.fl., 2006). Innan man 
kommit så långt som till en faktisk vägplanering har också en strategisk 
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planering skett där det beskrivs olika samhällsbrister kopplade till transporter 
beskrivits och olika åtgärdsförslag har beaktats. Resultatet är en transportplan 
som bland annat pekar ut vilka vägar som skall byggas. Det första steget är 
sedan förstudien som resulterar i ett underlag som visar om projektet ska 
fortsätta och beskriver förutsättningarna för ett eventuellt fortsatt arbete 
(Öhlund m.fl., 2006). Arbetet med förstudien sker i en öppen dialog så 
organisationer, myndigheter och allmänheten får ta del av vägplaneringen och 
kan komma med åsikter.  

I vägutredningen har olika korridoralternativ tagits fram där man 
framförallt beskriver de olika miljökonsekvenserna för vägalternativen. 
Miljökonsekvenserna kan ha stor betydelse för val av vägkorridor (Öhlund, 
2006). Senare i arbetsplanen beskrivs mer exakt hur vägen ska dras och 
utformas i den valda korridoren. Även här beskrivs miljökonsekvenserna och 
viktigt i det sammanhanget är bland annat att beskriva de huvudsakliga 
naturvärdena som kommer beröras av vägbygget och hur man ska kunna 
minska påverkan (Öhlund m.fl., 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig 1. Vägplaneringsprocessen från förstudie till uppföljning (Öhlund m.fl., 
2006).  
 
 

Från och med år 2013 används en ny planeringsprocess där processen inte 
är lika tydligt uppdelad i steg och där MKB endast genomförs om projektet 
bedömts ha betydande miljöpåverkan (Andersson, 2012).    

1.6.1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) syftar till att säkerställa att allvarliga 
miljökonsekvenser som kan uppstå vid de åtgärder man vill göra beskrivs i 
projektering- och planeringsprocessen och om möjligt planeras bort. En 
behandling av de uppgifter som bedöms vara projektets huvudsakliga 
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inverkan på miljön, människors hälsa, hushållning med vatten och mark och 
andra resurser görs (Öhlund m.fl., 2006). Miljökonsekvensbeskrivningen ska 
leda till ett bra underlagsmaterial för beslut till val av korridor vid 
infrastrukturplanering och miljökonsekvensernas bedömningar relateras till 
nollalternativet, det vill säga att ingen åtgärd görs.  

Beskrivningarna av konsekvensernas omfattning och art ska anpassas 
till miljökonsekvensbeskrivningen, vilket betyder att konsekvenser med liten 
betydelse har utelämnats eller behandlas översiktligt. MKB- processen ska 
ske i samverkan med berörda myndigheter, kommuner och allmänhet. I 
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs både indirekta såväl som direkta 
konsekvenser av betydelse och intressen som behandlas är kulturmiljö, 
naturmiljö, visuella aspekter, friluftsliv och rekreation, naturresurser, hälsa och 
boende och effekter under byggnationstiden (Öhlund m.fl., 2006). Dessa 
miljöaspekter redovisas med förutsättningar, konsekvenser och förslag på 
möjliga åtgärder för att förhindra eller minska negativa konsekvenser på 
åtgärderna. I miljökonsekvensbeskrivningen är det väsentligt att de olika 
alternativa korridorernas miljökonsekvenser lyfts fram (Öhlund m.fl., 2006).  
 
2. Metod 

2.1 Studieområde/plan 
 
Det valda studieområdet är en vägplanering för väg 34 i Motala kommun som 
ska byggas om till en så kallad 2+1 väg. 

2.1.1 Inventering 
 
En skrivbordsinventering av jordartskartor, berggrundskartor, 
naturgeografiska kartor med dess tillhörande beskrivningar utfördes för att 
identifiera olika geovetenskapliga värden. 

Valda speciella geovetenskapliga egenvärden som skall eftersökas i 
studieområdet utvaldes från VTI:s rapport som beskriver viktiga 
geovetenskapliga värden att beakta i vägplaneringen. Annan litteratur 
återfinns i Nordiska rådets rapport ”Geodiversitet i nordisk naturvård” (2000) 
som ger stöd för att identifiera geovärden. Inventeringen inkluderar även 
skyddsinstitut för kultur, natur och friluftsliv. Underlag för detta erhålls från 
Länsstyrelsen i Östergötland och från Motala Kommun. Övriga underlag är 
naturvårdsprogram, Naturkartan, som Motala kommun tagit fram liksom andra 
inventeringar där geovetenskapliga värden beskrivits. I inventeringen kommer 
även de erhållna geovetenskapliga värdena sättas in i sitt geologiska 
sammanhang och relationen till kultur-, natur- och friluftsvärden. 

2.1.2 Analys 
 
De identifierade geovetenskapliga värdena kommer sedan analyseras. 
Analysen fokuserar på huruvida de geovetenskapliga värdena utvärderats 
eller inte i den utvalda vägplaneringen eller inte samt, om de har belysts och 
på vilket sätt de behandlats. Detta underlagsmaterial hämtas från Vectura 
Consulting AB som utfört vägplaneringen på uppdrag av Trafikverket. I 
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huvudsak begränsas studien till arbetsplanen för att hålla projektet inom 
projektets ramar.  
 
Avgränsning 
 

• Endast en vägplanering är studerad. Fler skulle med fördel kunna 
studeras. 

• Förekomsten av källor och grundvattenkvalité har stor betydelse för 
många naturliga värden. Grundvatten av god kvalité är även ett 
svenskt miljökvalitetsmål. Dock på grund av projektets tidsramar har 
inte denna del rymts i den omfattning som källor och grundvatten av 
god kvalité borde och har bara behandlats ytligt.   

 
3. Resultat 
 
I följande redovisas i kapitel 3.1 en sammanställning av de inventerade 
geovetenskapliga värdena. För att få en inblick i hur miljön kring vägen vid 
studieområdet ser ut och för att få en överblick över hur de resonerat i 
förstudien, vägutredningen samt arbetsplanen finns detta förklarat i kapitel 
3.2. I kapitel 3.3 beskrivs hur MKB analysen och andra beskrivningar beaktat 
de inventerade geovetenskapliga värdena.  

3.1 Inventerade geovetenskapliga egenvärden 

3.1.1 Geologiska bildningar 
	  
Att studera berggrunden och dess strukturer är en svår uppgift och kan vara 
en begränsande faktor för berggrundsrelaterade geovetenskapliga värden 
(Wikman m.fl., 1980). Hällexponeringar och skärningar är en förutsättning för 
att kunna studera berggrundsgeologiska värden, dock påträffas sällan dessa 
hällar och skärningar och om de påträffas så är de oftast små och 
begränsande ytor. Kartbilden Linköping NV för berggrunden har framförallt 
framställts när det gäller urberget genom direkta fältobservationer på 
exponerade hällar men har också till viss del kompletterats med 
flygmagnetiska kartor, borrningar och geofysisk markmätning (Wikman m.fl., 
1980). När det gäller tätheten på hällobservationerna har blottningsgraden 
varit betydande och styrande, genom att då det funnits få hällar har alla 
studerats och om det funnits rikligt med hällar har endast utvalda blivit 
studerade. I området finns två dominerande huvudbergarter. Den ena 
huvudbergarten är urberget som bildades för 1,2 -1,9 miljarder år sedan under 
prekambrium (Wikman m.fl., 1980). Den andra huvuddelen är sedimentära 
bergarter som bildades för 600 miljoner år sedan under paleozoikum. 
Urberget hittas framför allt i den norra delen av området och utgörs av 
kristallina prekambriska bergarter och är här även rik på blottningar av 
urbergshällar. De sedimentära avlagringarna sedimenterades framförallt i den 
södra delen av området på urbergets nederoderade bergskedjor (Wikman 
m.fl., 1980). Landet sänktes då till en relativt jämn yta och en transgression 
skedde på grunt hav. Dessa yngre sedimentära och fossilförande bergarter 
består främst av kalk, skiffer och sandsten som en mycket bördig åkermark. 
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Närvaron av kalkberggrunden innebär också goda förutsättningar för att 
våtmarkerna i området kan förses med rikligt av näring via urlakning vid 
grundvattenutströmning, vilket gjort att många växter frodas i dessa områden 
(Wikman m.fl., 1980). Dessa kärr betecknas ofta som rikkärr eller 
extremrikkärr genom de växter som återfinns där och bland annat växer, ofta 
många olika typer av orkidéer i dessa naturmiljöer (Wikman m.fl., 1980). 
Extremrikkärr är mycket viktiga för biologisk mångfald och mycket sällsynta i 
Sverige (Sjölund, 2013). 

Norr om sjön Boren finns en markant förkastning i östvästlig riktning 
som delar av dessa två skilda bergartsbildningar. Förkastningen kan ses som 
en topografisk höjdskillnad i fält, då den sluttar neråt mot söder. Denna 
förkastningsspricka bildades vid landhöjningen efter den senaste istiden och 
gjorde så att de yngre sedimentära bergarterna inte påverkades av 
nedbrytningsprocesser och bevarades genom skydd från det upphöjda 
urberget (Wikman m.fl., 1980). Precis vid förkastningsbranten är 
lagermäktigheten som djupast och tunnas ut ju längre söderut man kommer 
då inlandsisen har slipat ner marken. Denna förkastning utgör både ett viktigt 
pedagogiskt och vetenskapligt värde. 

Urbergets kristallina prekambriska bergarter kan delas upp i två 
grupper. Den ena gruppen består av äldre bergarter som innefattar olika 
gnejser som bildats före eller under den svekofenniska orogenesen för 1,8 – 
1,9 miljarder år sedan. Den andra och yngre gruppen är dominerat av 
vulkaniska, sura ytbergarter och granitbergarter. Den yngsta delen av 
urberget är basisk magma som trängt upp i sprickor och stelnat till 
diabasgångar (Wikman m.fl., 1980).  

De sura ytbergarterna är dock sparsamma i de norra delarna på 
området och de som finns delas in i utbrottsprodukter från vulkaner eller efter 
sitt ursprung i vittringssediment. Alla vulkanitbergarter i norr har gemensamt 
att de har en basisk karaktär, vilket innebär att det är kiselsyrafattiga (Wikman 
m.fl., 1980). Den basiska karaktären kan fastställas genom att studera 
mineralsammansättningar och kemiska analyser av basiska amfiboliter och 
leptiter och detta har man gjort i norra urbergsområdet. I den yngre 
granitberggrunden kan även metabasiter förekomma som brottstycken eller 
rester. Dessa är amfibolitomvandlade gång- och djupbergarter och finns bland 
annat sydväst om Borensberg och nordväst om Kristberg (se appendix 7,1) 
(Wikman m.fl., 1980). I urberget finns på flera ställen små och avgränsande 
massiv av bergarter, vilka är basiska och av djupbergskaraktär. Flera av 
dessa tros tillhöra den första intrusionsfasen av den svekokarelska 
orogenesen för 1,8- 1,9 miljarder år sedan och är alltså äldre än 
gnejsgraniterna (Wikman m.fl., 1980). I nordnordost riktningen om 
Brunnsgården (se appendix 7,1) t.ex. finns en ultrabasisk bergart med liten 
blottning (Berggrundskarta Linköping NV, SGU, 1977).  

Norr om förkastningen finns flera exponerade hällar som kan studeras 
medan det i söder finns betydligt mindre hällar (Wikman m.fl., 1980). Detta 
gör att genomskärningar i södra delen av området är extra viktigt att behålla. 
Det förekommer både nedlagda och även några aktiva bergtäkter i både de 
sedimentära och i de kristallina bergarterna. Exempelvis har kalksten, 
sandsten och i viss mån marmor brutits vilket gett förutsättningen för att 
kunna studera berggrunden (Wikman m.fl., 1980). Ett exempel är den blottade 
kambrosilurberggrunden vid Storeberg och Härseby (se appendix 7,1) som 
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har stort geovetenskapligt egenvärde och är även ett intresse som Motala 
kommun redovisar i naturkartan (Motala kommun, 2013). I anslutning till detta 
blottade kalkområde finns även tre välutbildade raviner som meandrar ner 
mot Boren från förkastningen som är av kvartärgeologiskt intresse(Motala 
kommun, 2013). Dessa raviner är ett resultat från erosion av smältvatten från 
inlandsisen i områden med finkorniga sediment (Wikman m.fl., 1980). 

3.1.2 Kvartärgeologiska bildningar 
 
Inom området finns det rikligt med isälvavlagringar som har en nord-sydlig 
riktning. Även avlagringar i väst-östlig riktning förekommer, vilket beror på att 
inlandsisens avsmältning har varit ryckigvis med perioder av stagnation 
(Johansson, 1976). När isen stod stilla under avsmältningen uppkom vid 
inlandsisens frontzon spricksystem, där en del var parallella med iskanten 
som gjorde det möjligt för smältvatten och vattenströmmarna att bilda 
isälvavlagringar i väst-östligt orienterade stråk (Johansson, 1976). I området 
nordöst om Boren och vid planområdets östligaste del finns ett 
isälvsavlagringstråk som breder ut sig i en väst-östlig riktning från Kristberg till 
Borensberg. Samma isälvsavlagring har även ett stråk som går norrut från 
Borensberg där den är osammanhängande i sin södra del men blir mer 
sammanhängande norrut. Mellan Kristberg och Borensberg är stråket en 
tydlig och markerad ås som även är en del av den mellansvenska 
israndzonen (Johansson, 1976). I Borensbergområdet finns ingen tydlig 
ryggform utan den utgörs här av en platå som idag är mycket söndergrävd på 
grund av bebyggelse och grusuttag. I platån finns urbergshällar som är 
blottlagda och förekomsten av isälvsmaterial är liten (Johansson, 1976). 
Stråket har i en nordlig riktning som också är karakteristiskt för hela stråket, 
små förgreningar som också tyder på att landisen varit sprickrik under 
avsmältningen i området. Kristbergsåsen är klassat som ett regionalintresse 
av klass 2 och bör därför skyddas mot täkt och ny exploatering (Motala 
kommun, 2013). Den befintliga vägen går längs denna ås och den nya vägen 
kommer enligt planen att beröra detta regionalintresse vi Borensberg med en 
ombyggnad av befintlig väg (Hawby och Burman, 2012).   

I området påträffas en del isräfflor, speciellt norr om Boren i anslutning 
till urbergshällarna (Jordartskarta Linköping NV, SGU, 1997). Dessa isräfflor 
indikerar inlandsisens rörelseriktning som bildas då infruset material i isen 
slipat hällar (SGU, 2013c). Isräfflorna är orienterade i nord-sydlig riktning men 
kan variera med några grader omkring nord. Dessa variationer beror inte på 
någon tidsmässigt sett avvikelse i isröresler utan är snarare avlänkningar in 
mot kalvningsbukter när isfronten retirerade (Johansson, 1976). Isräfflor finns 
bland annat vid Högby, Hållingstorp och Brunnsgården (se appendix 7.2). Vid 
Brunnsgård kommer den planerade nya vägen direkt påverka dessa 
isräfflor(Jordartskarta Linköping NV, SGU, 1976).    
 
På norra delen av kartbladet från dalgången mellan Ervasteby och norrut mot 
sjön Björken och sedan österut till området runt sjön Stora Vänstern och 
söderut till Lilla Vänstern finns många moränryggar avlagrade i varierande 
storlekar, former och riktningar. Alla dessa moränryggar och även diffusa 
moränvallar som ligger inom detta område utgör tillsammans ett riksintresse 
(Johansson, 1976). Vid den västra delen av området vid dalgången finns flera 
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anmärkningsvärda ryggar som är avsatta vinkelrätt mot isrörelsen och 
dalgången. Österut i området mot L. Vänstern och St. Vänstern (se appendix 
7.2) i morän- och hällområdet hittar man ryggar i mer varierande riktningar 
men även moränvallar i en så kallad läbildning som bildats i anslutning i lä av 
hällar (Johansson, 1976). Moränryggarna med öst-västlig riktning samt 
tvärryggarna har bildats i spricksystem som sprickfyllnader direkt innanför 
inlandsisens framkant eller från den kalvande inlandsisens front (Johansson, 
1976). 

Bildningarna ligger på ett berggrundskuperat område och inte så långt 
under HK, vilket förklarar en sprickig inlandsis. För de öst-västliga 
moränvallarna finns det osäkerheter kring hur de bildats men tros ha bildats 
vid fronten av isen under avsmältningen som vallar medan inlandsisen också 
haft tidvis framryckande perioder (Johansson, 1976). Alla dessa moränryggar, 
moränvallar och läbildningar ingår i de mellansvenska randbildningarna som 
bildats i samband med tillfälligt kallare klimat under isavsmältningen kallad 
Yngre Dryas (12 800- 11 600 BP). Direkt söder om Torvsjön ligger en av 
dessa riksintressanta moränryggar, som även kommer bli påverkad av valda 
vägkorridoren (Jordartskartan Linköping NV, SGU, 1976).   

I området finns rikligt med mossar och kärr, vilket är de två vanligaste 
förekommande postglaciala bildningarna på kartbladet (Johansson, 1976). I 
studieområdet finns i de norra delarna på kartbladet kärr som i området 
karaktäriseras av en högre växande vegetation med björk och gran men även 
örter och olika arter av halvgräs (Johansson, 1976). Runt ett nittiotal 
våtmarker i Motala kommun har beskrivits i en tidigare våtmarksinventering. 
Av dessa är 9 helt förstörda, 16 stycken helt ostörda och 75 stycken som är 
påverkade av mänskliga ingrepp som dikning, avverkning av angränsande 
skog eller påverkan av ändrad vattenföring samt vattenreglering och 
vägbyggen (Korsberg m.fl., 2000). Dessa mossar och kärr utgör ett stort 
ekologiskt värde och är en viktig förutsättning för biologisk mångfald. Motala 
kommun innehar alltså rikligt med mossar och kärr och upptar en stor del av 
Östergötlands totala våtmarksareal (Korsberg m.fl., 2000). Motala kommun 
har därför ett stort ansvar för att bevara de värden som är knutna till dessa 
miljöer.  

Idag finns det fem stycken våtmarker av riksintresse; Vålberga mosse, 
Kärnskogmossen, Lillsjökärret, Fågelmossen och Bredsjömossen. Även 
sumpskogar finns i studieområdet och några är direkt påverkade av den 
planerade vägen (Korsberg m.fl., 2000). Sumpskogar betraktas som viktiga 
biotoper som ger en förutsättning till rik biologisk mångfald. Nordväst om 
Hållingstorp finns en lövsumpskog och väster om Högby finns en alsumpskog 
(Hawby och Burman, 2012). Skogsvårdsstyrelsens inventeringar av 
nyckelbiotoper och sumpskogar finns redovisade i Motala kommuns 
naturvårdsprogram. Dock redovisas endast de sumpskogar som uppfyller 
nyckelbiotopskriterier (Korsberg m.fl., 2000). 
 De enda partierna inom kartbladet som ligger över HK är de högst 
belägna områdena som finns norr om de stora sjöarna Boren och Norrbysjön. 
I samband med landhöjningen har moränen i nära anslutning till HK blivit 
utsatt för vågornas påverkan och bildat grova svallsediment som klapper, 
sand och grus (Johansson, 1976). Dessa svallsediment finns framförallt i 
anslutning till den öst-västliga förkastningen norr om Boren men också norr 
om förkastningen i exponerade och öppna dalgångar (Johansson, 1976). I 
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HK-zonen finns klappervallar och klapperfält som består av välrundade stenar 
och block som endast finns på ett fåtal små platser i området. Framförallt 
finns de på sydsidan vid moränhöjder eller blottlagda hällar (Johansson, 
1976). Dock är klapperförekomsten liten inom området enligt kartan och 
kunde endast observeras på ett ställe och det är söder om Torvsjön, vilket är 
precis i den planerade vägkorridoren(Jordartskartan Linköping NV, SGU, 
1976). Dock saknar SGU:s kartor mycket på detaljnivå, i dessa fall ytor som 
är mindre än 50 meter i diameter, om de inte markerats i samband med 
karteringens generalisering.  

På ett flertal ställen finns stora block utspridda över studieområdet, så 
kallade flyttblock, som transporterats dit av de stora ismassorna (Johansson, 
1976). Detta pekar på vilken stor kapacitet inlandsisen har att transportera 
material och man kan utifrån blockets avstånd från utgångsposition se hur 
långt det transporterats och tolka i vilken riktning isen har färdats (Gustafsson 
m.fl., 2013). Flyttblocken har därför ett uppenbart vetenskapligt och 
pedagogiskt värde (Gustafsson m.fl., 2013). På Motala kommuns 
naturvårdsprogram beskrivs sådana jätteblock som ett naturminne som ska 
bevaras (Korsberg m.fl., 2000).  

3.1.3 Hydrologi och fluviala processer 
 
I området finns tre vattendrag beskrivna som riksintressen; Ringarhultsån, 
Godegårdsån och Kristbergsbäcken. Det är oklart vilka naturtyper som finns 
knutna till dessa vattenmiljöer (Korsberg m.fl., 2000). I databasen finns bara 
33 sjöar och vattendrag beskrivna, trots att många fler finns (Korsberg m.fl., 
2000). De naturliga och fritt flödande vattendragen har stor betydelse på 
landskapet genom deras erosionsprocesser och avsättningsformer. De 
naturliga vattendragen har även ett högt estetiskt landskapsvärde men de 
bidrar också till ett högt ekologiskt värde, då de kan ha stora värden för 
många arter.  

Det är viktigt att bevara de naturliga vattendragen med meandring då 
de rinner långsammare och ger en naturlig balans mellan erosion och 
avsättning (Gustafsson m.fl., 2013). De har även en positiv inverkan på 
fastläggning av föroreningar vid våtmarksliknande partier (Korsberg m.fl., 
2000). Inte långt bort från den valda korridoren rinner några naturliga 
vattendrag som har biotopskydd (Korsberg m.fl., 2000). Hållingstorpsbäcken 
som är i huvudsak ett lugnt rinnande vattendrag men med strömmande partier 
och med bra förutsättningar för en rik bottenfauna kommer korsas av den nya 
planerade vägen (Korsberg m.fl., 2000). Prästgårdsbäcken som även den 
påverkas av vägbygget kommer grävas om på en sträcka om 700 meter 
(Hawby och Burman, 2012). Prästgårdsbäcken är något rätad men hyser 
rikligt med vegetation. Vid Härseby rinner en bäck som meandrar naturligt 
norr om väg 34 men är något dikad på södra sidan av vägen (Korsberg m.fl., 
2000). 

En jämförelse visar att de källförekomster som finns idag har minskat 
kraftigt sedan 1822 (Gustafsson m.fl., 2013). De naturliga källor som finns 
kvar idag kommer inte beröras av den nya planerade vägen i större 
utsträckning, förutom möjligen en källa som finns i ett kärr som i sin tur berörs 
av den nya vägplaneringen.  
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3.1.4 Georelaterade kulturvärden 
 
Ungefär 8000 f.Kr. blev Östergötland isfritt, vilket innebar en kolonisering av 
först växter och djur och sedan kort där efter av människan. Snart började 
människan odla i och med introduktionen av jordbruk och domesticerade 
tamdjur (Korsberg m.fl., 2000). Först ut var röjgödningsjordbrukare som 
genom röjning och ibland bränning gjorde så att viktiga näringsämnen 
frigjordes från vegetationen och utnyttjades i odlingen i ett antal år. Efter ett 
tag bytte man område och upprepade samma procedur på det nya stället och 
lät det gamla området växa igen, vilket då blev bra bete för boskapen innan 
buskar och sedan träd började dominera igen (Korsberg m.fl., 2000).   

Senare i samband med en klimatförsämring, det blev kallare började 
boskapen bli stallade under vintern, vilket innebar att man började skörda 
gräs på slåttermarker som blev till vinterfoder för boskapen. Det innebar i sin 
tur att mängder av gödsel samlades under vintern. Näringsämnena fördes 
sedan tillbaka ut på åkrarna. Denna typ av jordbruk existerade i Östergötland 
ända in till slutet av 1800-talet och man kan finna rika lämningar från det här 
tidiga jordbruket (främst från järnåldern) framförallt på högre liggande åsar i 
Motala (Korsberg m.fl., 2000).  

En befolkningsökning och allt bättre jordbruksredskap från 1700-talets 
slut till en bra bit in på 1900-talet gjorde att röjgödslingjordbruket försvann och 
man började odla vall på åkermarken istället. Eftersom man började ha 
produktion av allt foder på åkermark, medförde det att de naturliga 
slåtterängarna till slut försvann. En rationalisering av jordbruket under andra 
världskriget medförde en hopslagning av många små gårdar till större 
(Korsberg m.fl., 2000). En halvering av betes- och slåttermarker skedde 
mellan 1940-talet fram till 1980-talet och det är inte förrän nu på senare tid 
som man börjat värna det kulturhistoriska odlingslandskapet. Mellan Motala 
och Borensberg finns ett småskaligt kulturlandskap av riksintresse. Detta 
kulturlandskap sträcker sig runt riksväg 34 och söderut ner mot sjön Boren 
och här finner man hagmarker och åkrar mellan gårdar och lövdominerade 
skogspartier med stora inslag av ädellövträd. Området är även tillsamman 
med Göta kanals stränder ett stort sammanhängande riksintresse för det 
rörliga friluftslivet (Korsberg m.fl., 2000). 

Området mellan Kristbergs Kyrka och Karshult (se appendix 7.2) är 
klassat som regionalt intresse från natur- och kulturmiljöer i Östergötland. Det 
finns även alléer i området och totalt beskrivs 30 objekt utöver dessa som 
tillsammans bildar en naturmiljö som är förutsättningen för rik biologisk 
mångfald och för många hotade arter men är även en attraktiv landskapsbild 
för både sjöfarare, förbipasserande trafikanter och friluftsaktiviteter (Korsberg 
m.fl., 2000). Området är inte bara ett värde för kulturminnesvården som 
kommunens äldsta odlingsbygder, utan fyller många andra värden och 
intressen.  

Kulturminnen och andra lämningar av kulturintresse förekommer ofta 
på höjder av morän eller isälvsmaterial då de är torrare jordarter, vilket var 
viktiga förutsättningar för historiska boplatser (Gustafsson m.fl., 2013). I direkt 
anknytning till boplatserna låg åkermarkerna, de fanns också på de torra 
jordarna medan ängsmarkerna låg på lägre fuktigare mark. Idag är situationen 
omvänd genom dikning och plöjning, då ängsmarkerna blev till åkermark och 
den gamla åkermarken blev betesmark (Korsberg m.fl., 2000). 
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Norr om Brånshult och Kristberg finns en topografisk höjd med ett 
vattendrag intill som hyser en möjlig boplats från stenåldern (Motala kommun, 
2013). Andra fornlämningar som direkt berörs av den valda vägkorridoren är 
en fornlämning sydöst om Torvsjön i form av en färdväg, där banvallar syns 
och är daterad från järnåldern, medeltiden eller nyare tid (Motala kommun, 
2013). Nordväst om Hållingstorp finns en begravningsplats och väster om 
Kristberg finns en gammal lägenhetsbebyggelse (Motala kommun, 2013). 

Studieområdet hyser alltså stora kulturhistoriska värden där man går 
från ett höglänt område norr om Borensberg med ett urberg av 
moränlandskap med måttliga förutsättningar för odling till ett längre västerut 
sedimentbergartsområde med goda odlingsförutsättningar. Detta på en 
sträcka om mindre än 1 kilometer och visar på rika kulturvärden, som tidig 
bosättning, stora rikedomar som kyrkor, kloster och herresäten. Utan den 
geologiska bakgrunden som visar på vart man valt att bosätta sig blir det svårt 
att förstå hur landskap och samhälle har växt fram och ser ut idag (Svensson, 
pers. kom., 2013).  

3.1.5 Georelaterade friluftsvärden 
 
I det studerade området finns inte så många friluftsvärden som är specifikt 
relaterade till geologiska bildningar. Friluftsvärden hänger ofta ihop med natur 
och kultur och i området finns det mycket kulturhistoriska miljöer så som det 
nämnda området med historiskt jordbruk mellan Borensberg och Motala. 
Kopplingen till det indirekta georelaterade kulturhistoriska odlingslandskapet 
och i sin tur friluftslivet är att grundförutsättningarna för jordbruket, bördig och 
näringsrik jord som t.ex. lera är skapade av processer som är kopplade till 
inlandsisens avsmältning och den forna havsmiljön.  

Våtmarker är också en viktig friluftsdestination, då den innehar många 
olika arter som är attraktiva och detta kan i sin tur beror på den underliggande 
berggrunden som är förutsättningen för alla livsmiljöer som gör att många 
arter trivs. Detta exemplifieras bland annat med att vissa orkidéer inte skulle 
finnas i extremrikkärr om inte det förekom sedimentär berggrund, i form av 
kalkberggrund som genom kemisk vittring och urlakning bidrar med kalkhaltig 
och näringsrikt grundvatten.   

3.1.6 Georelaterade ekologiska värden 
 
I det studerade området finns en hel del ekologiska värden som redovisas, 
bland annat på Motala kommuns naturkarta med utpekade värden och i 
Östergötlands naturvårdsprogram. Andra utpekade värden är Natura 2000-
områden och naturreservat. Dessa värden är både av kommunala-, regionala- 
och riksklassade intressen. I VTI:s rapport om geovetenskapliga värden i 
vägplanering har Kristbergsåsen norr om Boren blivit utpekat som ett 
georelaterat ekologiskt värde då den är beväxt av ekar (Gustafsson m.fl., 
2013).  

Nordöst från Kristberg vid Lilla Stubba ligger en ekhage som breder ut 
sig i det öppna jordbrukslandskapet. Denna ekhage är av europeiskt intresse 
och ingår i Natura 2000 nätverket. I hagen finns stora grova och gamla ekar 
som saknar motstycke någon annanstans i Motala kommun. Många rödlistade 
och hotade arter av lavar finns i ekhagen, t.ex. häckar den rödlistade 
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skogsduvan i området (Motala kommun, 2013). Detta har gjort att området 
blivit klassat som en nyckelbiotop för värdefull skog från en inventering av 
skogvårdstyrelsen (Östergötlands länsstyrelse, 2003). Naturvärdet i 
kombination med några större spridda stenblock och ett i övrigt mjukt kuperat 
landskap , utgör en central moränhöjd i ekhagen med rundade hällar på ett 
flertal ställen huvudkaraktären för landskapet i området vilket gett 
förutsättningen  (Motala kommun, 2013). Även kärr och mossar som nämnts 
tidigare utgör ett stort ekologiskt värde och detta är också mycket viktiga 
ekologiska värden i form av sumpskogar och våtmarker som är tydligt knutna 
till geologiska förutsättningar som är sumpskogar och våtmarker. 
 

3.2 Geovetenskapliga värden i planering och projektering av väg 
34 
 
Delsträckan mellan Ervasteby-Borensberg på väg 34 har uppmärksammats 
som en olycksdrabbad väg och trafiken förväntas öka, då den redan idag har 
dålig standard i förhållande till dagens trafik. Särskilt utsatta är cyklister och 
gående eftersom en cykelväg saknas. Olycksrisken är stor vid utfarterna i 
Kristberg, Brånshult och Kulla. De cirka 50 bostäderna som ligger längs med 
befintlig väg störs av buller och en förbättring för dessa närboende är viktigt. 
Då sträckan mellan Motala- Borensberg- Linköping ligger inom 45 
minuterszonen till Linköping betyder det att många som bor utmed sträckan är 
beredda att pendla till Linköping. Med bättre tillgänglighet till studier och 
arbete förväntas en positiv inverkan på regional utveckling när 
kommunikationerna förbättras. Den befintliga vägen utgör redan idag också 
en barriär för jordbruket i området, ett problem som förväntas öka med ökad 
trafik (Öhlund m.fl., 2008).   

3.2.1 Förstudie 
 
År 2006 (Öhlund m.fl., 206) genomfördes en förstudie med utgångspunkten 
att öka trafiksäkerheten, förhindra mötesolyckor, minska olyckor i korsningar 
och skapa snabbare förbindelser mellan Motala- Borensberg- Linköping. Man 
ville också förbättra framkomligheten för cyklister och gående och även 
möjliggöra kollektivtrafik som är effektiv och handikappanpassad. Samtidigt 
skulle strukturer och helheter i landskapet bevaras och Natura 2000- områden 
och andra riksintressanta naturmiljöer inte påverkas negativt av intrång från 
vägbygge. Bullerstörningen och den nuvarande barriäreffekten skulle även 
minska.  

Slutsatsen från förstudien blev att det enda alternativ som uppfyller 
målen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet är att bygga om vägen till en 
mötesfri landsväg med mitträcke. En separat gång- och cykelväg behövs 
även för att underlätta och öka framkomligheten för cyklister och 
gångtrafikanter. I augusti 2006 meddelade Länsstyrelsen med utgångspunkt 
från förstudien att en ombyggnad av väg 34 skulle medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
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3.2.2 Vägutredning 
 
Resultatet av vägutredningen 2008 (Öhlund m.fl., 2008) innebar att fyra 
alternativa sträckningar presenterades för sträckan mellan Borensberg och 
Ervasteby (se fig. 2): 
 

1 Nollalternativet- ingen förändring 
2 En ombyggnad av befintlig vägsträckning med en förbifart i Kulla 
3 En ombyggnad av befintlig vägsträckning med förbifarter i Kulla, 

Kristberg och Brånshult.  
4 En helt ny ”Mellanbygdsalternativet” 

 
Vid nollalternativet (1) kommer ingen ny mark tas i anspråk och det har ingen 
inverkan på förändrad landskapsbild eller påverkar odlingslandskapet. Dock 
är vägen olycksdrabbad och cykel och gångtrafikanter är oskyddade, vilket 
kommer öka med den förväntade ökande trafiken. Barriäreffekten anses 
också öka vid ökad trafik liksom bullerstörningen.  

En ombyggnad av befintlig väg med förbifart vid Kulla (2) innebär 
intrång i Ekhagar och i natura 2000- området i Kristberg. Alternativet kommer 
också passera den välutbildade bäckravinen vid Kristberg. Med förbifarter vid 
Kristberg och Brånshult (3) så minskar man påverkan på Natura- 2000 
området och ökar samtidigt avståndet från kyrkan i Kristberg samtidigt som 
inga högre naturvärden ska beröras.  

Det bästa alternativet där framkomligheten och trafiksäkerheten 
bedömdes förbättras bäst var i ”mellanbygdsalternativet” (4). År 2009 
bedömde trafikverket att ”mellanbygdsalternativet” skulle ge den lägsta 
kostnaden för bästa vägstandard. I alla fyra alternativen bedömdes att inga 
högre naturvärden skulle påverkas och miljökonsekvenserna ansågs inte vara 
av större skillnad mellan alternativen och därför inte den avgörande faktorn för 
beslut (Öhlund m.fl., 2008)   

En fördjupad utredning genomfördes för att bestämma hur vägen skulle 
dras i den valda korridoren. Man tar upp som förslag att vägen bör dras något 
norrut från den valda korridoren mellan sträckan km 6/500 och 7/800 norr om 
Kristberg för att dölja vägen från Kristbergs kyrka och även för att öka på 
avståndet till Västergård, vilket bedömts vara en fördel ur 
landskapbildssynpunkt (se appendix 7.1). Man har även i den fördjupade 
utredningen ansökt till Länsstyrelsen om en breddning av vägkorridoren 
mellan sträckan km 5/600- 6/000 (se appendix 7.1) som inte hade något att 
invända mot föreslagets ändring.  

Några förslag som varit med i utredningen men som blev bortvalda var 
1) en ny väg som kallades ”skogsalternativet”, 2) en ny väg söder om den 
befintliga vägen 34 och 3) att bara bygga om den befintliga vägen genom 
Kulla. Skogsalternativet granskades som ett alternativ till 
mellanbygdsalternativet då man ville minska intrång i det småskaliga 
kulturlanskapet och konflikter som kunde uppstå med jordbruket i området. 
Dock skulle detta alternativ som i så fall skulle dras i skogsgränsen ovanför 
jordbrukslandskapet visa sig bli för dyrt och bensinförbrukningen skulle öka 
genom den längre vägsträcka detta skulle innebära. En ny sträckning söder 
om väg 34 skulle medföra att många natur- och kulturvärden påverkades 
negativt, då området är rik på dessa och dessutom var topografin med stora 



	  
17	  

nivåskillnader en nackdel och förslaget avskrevs redan inför vägutredningen. 
Att bygga om den befintliga vägen vid Kulla var inte möjligt på grund av det 
bristande utrymme som behövts för att uppnå målsättningen om en 2+1 väg 
(Öhlund m.fl., 2008).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fig 2. Alternativa vägförslag (Öhlund m.fl., 2008). 

3.2.3 Arbetsplan 
 
Det valda alternativet för ombyggnad av sträckan Borensberg och Ervasteby 
vid väg 34, det så kallade mellanbygdsförslaget omfattar en nybyggnation av 
väg på 10,3 km. I Ervasteby och i Borensberg kommer en anslutning av 
befintlig väg ske medan en helt ny vägsträckning kommer byggas 900 meter 
öster om väg 1089 vid Ervasteby och vilken sedan slutar 600 meter väster om 
Borensberg. Enskilda vägar kommer beröras, vilka antingen kommer 
anpassas till den nya vägen eller stängas ner helt. Den nya vägen kommer 
byggas som en mötesfri 2+1 väg med mitträcke och ha bredden 12,25 meter. 
Den övriga sträckan på 600 meter som blir kvar av den befintliga väg 34 
kommer användas som gång- och cykelväg (Hawby och Burman, 2012).  

Miljön kring vägförslaget är till betydande del ett gammalt kultur- och 
odlingslandskap med många kultur- och naturvärden. Den befintliga vägen 34 
som följer landskapets naturliga former och som en gång i tiden varit ännu 
krokigare och följsammare har länge bundit samman byar och gårdar norr om 
Boren. Vägalternativets område ligger i gränsen mellan det skogsdominerade 
landskapet i norr och de öppna slätterna i söder. Landskapet varierar från att 
framförallt vara ett småkuperat kulturlandskap till att omväxlingsvis vara barr- 
och lövskogar, öppen åkermark och hagmarker. På grund av att slåtterängar 
och utmarkbeten förr förekom i stor utsträckning har dessa tillsammans med 
de naturgivna förutsättningarna bildat gynnsamma förutsättningar för bland 
annat ekhagarna. Till viss del ligger marken i söderläge (Hawby och Burman, 
2012).  

3.3 Analys av vägplaneringens rapporter och 
miljökonsekvensbeskrivning 
 
I vägutredningen under projektmål finns ett mål som säger att ”man ska 
bevara helhet och strukturer i landskapet”. I rapporten är samtidigt 
beskrivningen av mellanbygdsalternativet följande:” I det småskaliga 

Mellanbygdsalternativet	  Lång	  förbifart	  Kulla	  

Kort	  förbifart	  Kulla	  

Förbifart	  Kristberg	  och	  Brånshult	  
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landskapet norr om Hållingstorp kommer den breda vägen med sin linjeföring 
troligen stå i kontrast till landskapets former och skära oharmoniskt genom 
kullar och dalar” (Öhlund m.fl., 2008).  
 
Den nya vägen kommer, jämfört med nollalternativet att påverka viktiga 
miljöaspekter negativt men kommer istället att ha positiva konsekvenser för 
trafikanter och oskyddade trafikanter samt för boende i området (Dahllöv m.fl., 
2012). Enligt miljökonsekvensbeskrivningen skulle det ur miljöhänsyn vara 
bättre att bygga en smalare och krokigare väg som slingrar sig runt kullar och 
följer landskapets naturliga linjer och struktur. Detta skulle dock inte främja 
trafiksäkerheten i lika hög grad (Dahllöv m.fl., 2012). Uppenbarligen värnas 
trafikanter och vägnära boende högst eftersom vägutredningen valt att bortse 
från projektmålet om att bevara helhet och strukturer i landskapet. Vad man 
försökt göra istället är att studera linjeföringen och profilen med hänsyn till att 
försöka bevara någon slags helhet i lanskapsformerna och ändrar 
projektmålet till att i minsta möjliga mån fragmentera och förändra 
landskapsbilden (Dahllöv m.fl., 2012). 

3.3.1 Geologiska värden 
 
De geologiska bildningarna i studieområdet omfattar framförallt den blottade 
kambrosilurberggrunden som är synlig endast vid ett gammalt kalkbrott. Detta 
tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen och ingår även som ett intresse i 
Motala kommuns naturvårdsprogram. I anslutning till denna berggrund finns 
den öst-västliga förkastningen med tre välutbildade raviner som rinner söderut 
från förkastningen mot sjön Boren. Dessa finns nämnda i rapporterna och i 
miljökonsekvensbeskrivningen men utan vidare diskussion om eventuell 
påverkan av den planerade nya vägen (Dahllöv m.fl., 2012). Både 
förkastningen och ravinerna ingår som intressen i Motala kommuns 
naturvårdsprogram, som tydligt visas i deras Naturkarta (Motala kommun, 
2013). Vägen kommer direkt påverka förkastningens del i Ervasteby, där man 
kommer bygga om den befintliga vägen och den blottade 
kambrosilurberggrunden borde säkerställas så att den inte påverkas.  

3.3.2 Kvartärgeologiska värden 
 
De kvartära bildningarna som nämnts i vägutredningen är moränryggarna 
som ingår i den mellansvenska israndszonen (Dahllöv m.fl., 2012). En av 
dessa moränryggar ligger precis under Torvsjön och i vägutredningen antas 
att denna moränrygg inte kommer att påverkas i någon betydande omfattning, 
men oklarheter finns kring hur den är orienterad och hur den kan tänkas 
påverkas av den nya vägen. I arbetsplanens miljökonsekvensbeskrivning har 
en geolog varit på plats och inventerat moränryggen och konstaterat att den 
ligger längre norrut än vad kartorna säger och har därför dragit slutsatsen att 
moränryggen inte kommer påverkas av den nya vägen. I utredningen nämns 
Kristbergsåsen som har stor betydelse för landskapsbilden, men ingen vidare 
diskussion finns kring hur den påverkas av ombyggnaden av den befintliga 
vägen vid Borensberg (Dahllöv m.fl., 2012). Viktiga kvartära avlagringar som 
inte alls blivit omdiskuterade i vägutredningen, arbetsplanen eller i 
miljökonsekvensbeskrivningen är bland annat två klapperstensfält som finns 



	  
19	  

direkt söder om Torvsjön. Det är också det enda klapperfältet på hela 
kartbladet. Dessa klapperfält befinner sig precis där den nya vägen ska dras 
och påverkas direkt av mellanbygdsalternativet. Isräfflor kommer även 
påverkas direkt av den nya vägen och dessa har också ett stort 
geovetenskapligt egenvärde för förståelsen av landisens rörelse. Utmed den 
nya vägen och även den gamla kommer en del stora flyttblock observeras 
som kan ha betydelse för allmänheten att kunna se i utbildningssyfte för 
landskapets bildande.  

3.3.3 Hydrologi och hydrologiska processer 
 
Vattendrag och sjöar har en betydande utbredning på kartbladet och då 
framförallt i de norra delarna om förkastningen (Korsberg m.fl., 2000). Den 
nya vägen kommer korsa både mindre och större vattendrag. De större 
vattendragen med höga naturvärden som också rinner igenom välutbildade 
raviner söder om väg 34 är Kristbergsbäcken, Hållingstorpsbäcken och 
Prästgårdsbäcken. Prästgårdsbäcken och Kristbergsbäcken ingår även i ett 
Natura 2000 område. Alla dessa bäckar påverkas direkt av den nya vägen 
och kan även indirekt påverka de välutbildade ravinerna i söder med de höga 
naturvärdena. Vägen kommer även korsa mindre vattendrag, både med 
naturlig meandring och uträtade vattendrag (Jordartskartan Linköping NV, 
SGU, 1976). Dessa beskrivs inte ha några högre naturvärden i 
miljökonsekvensbeskrivningen och anses därför inte ha någon större 
påverkan. Fokus ligger istället på att inte grumla eller förorena vattnet och 
diskussioner finns kring hur man ska avleda dagvattnet (Dahllöv m.fl., 2012).  
 
3.3.4 Georelaterade kulturvärden 
	  	  
Det småskaliga odlings- och kulturlanskapet som utgör den viktigaste 
karaktären för landskapsbilden i studieområdet kommer påverkas mycket 
negativt av att en ny vägsträckning som dras genom det historiska småskaliga 
jordbrukslandskapet, framförallt vid Kulla och Hållingstorp som är viktiga 
historiska gårdar (Dahllöv m.fl., 2012). En ny väg genom området bryter upp 
den småskaliga strukturen i landskapet och framförallt kommer 
gårdsstrukturer med tillhörande marker splittras upp i området kring Kulla som 
sedan 1800-talet inte förändrats i större utsträckning (Korsberg m.fl., 2000).  

Här går också det kulturella värdet förlorat av en historisk väg som 
kopplar ihop de historiska gårdarna. En fördjupad utredning för området norr 
om Kulla har tagits fram för att få fram bästa profil och läge (Dahllöv m.fl., 
2012). Man har försökt och lägga vägen så nära naturlig marknivå som möjligt 
i flack och öppen mark för att anpassa vägen till landskapet så mycket som 
möjligt. Men en fragmentering av gårdarna är oundviklig. I Kristberg finns ett 
kulturminne i form av en kyrka som ligger mitt på Kristbergsåsen. Här sker 
anpassning genom att dra vägen norrut från Kristberg bakom en skogsdunge, 
så att vägen inte kan ses från kyrkan (Dahllöv m.fl., 2012). 

Norr om Hållingstorp kommer vägen gå i skärningar och vägbankar i 
det småkulliga landskapet. I arbetsplanen bedöms förslaget i helhet ha måttlig 
negativ förändring på landskapet och dess vyer (Dahllöv m.fl., 2012). Detta på 
grund av att det varit oundvikligt att inte stycka sönder det småskaliga 
kulturlandskapet, framförallt norr om Hållingstorp och Kulla. Den nya 
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vägsträckningen kommer även specifikt påverka några kultur- och 
fornminnen. Bland annat några stenmurar och en boplats från järnåldern som 
ligger på torrare jordarter, vägen kommer att gå rakt över dessa platser 
(Motala kommun, 2013). Enligt lag är alla fornminnen skyddade och i 
arbetsplanen är målet att i minsta utsträckning påverka fornminnen och man 
har därför genomfört två arkeologiska undersökningar i vägprojektet (Dahllöv 
m.fl., 2012). Vid arbetsplatsen under vägbygget kommer man stängsla in 
kulturvärden för att minska risken för skador som kan komma oavsiktligt under 
byggtiden. En röjning av vegetation är också tänkt vid områden där det finns 
kulturvärden så de synliggörs för trafikanter från vägen (Dahllöv m.fl., 2012). 
 I beslutsunderlaget för mellanbygdsalternativet presenteras 
fornlämningar och värderas objekt för objekt, men det finns ingen samlad 
värdering och hänsyn till de höga georelaterade kulturvärdena i 
mellanbygdsalternativet. Denna miljö utgör stora delar av studieområdet i 
form av ett historiskt bevarat brukat gammalt landskap, där de geologiska 
förutsättningarna ger ett grundmönster för valet att bosätta sig och hur man 
valt att odla marken. Samtidigt är detta område indirekt ett georelaterat 
friluftsintresse som i sin helhet går förlorat i och med bygget av 
mellanbygdsalternativet. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas inte detta 
som ett friluftsområde förutom på vissa platser som klassats som trevliga 
promenadvägar eller ridvägar. Däremot nämns friluftsområdena kring Boren 
och Götakanal som påverkas positivt av att man flyttar vägen från befintlig 
väg till ny väg, då man skapar en mer gynnsam cykel- och gångväg av 
befintlig väg 34 (Dahllöv m.fl., 2012). 

3.3.5 Georelaterade ekologiskavärden 
 
På några platser finns det georelaterade ekologiska värden som antingen 
påverkas direkt eller indirekt av att man bygger den nya vägen. Bland annat 
finns det ekar som växer på Kristbergsåsen som ligger väster om Borensberg 
och som kommer påverkas direkt av vägbygget. I 
miljökonsekvensbeskrivningen konstateras enbart att det finns en ås i 
området och att den utgör en markant syn i landskapet. Några specifika 
åtgärder för att skydda åsen från vägbygget anges inte (Dahllöv m.fl., 2012). 

Två sumpskogområden med olika dominerande trädslag kommer 
påverkas direkt av vägbygget (Hawby och Burman, 2012). Dessutom finns två 
våtmarker i form av ett kärr och en mosse norr om Brånshult. För att minska 
påverkan på dessa sumpskogar har man försökt lägga den nya planerade 
vägen så att den så lite som möjligt påverkar dessa två höga naturvärden 
(Hawby och Burman, 2012). Kärret nämns inte alls i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Risken är stor att kärret blir utdikat eftersom 
vägbygget kommer påverka kärret genom sin passage vid dess sydligaste 
delar. Därför vore det av stor vikt att veta hur kärret redan är påverkat av 
dikning, dränering m.m. sedan tidigare. Mossen som ligger längre söderut 
finns med i miljökonsekvensbeskrivningen, där nämns att vägen kommer 
passera en mosse i samband med diskussionen kring hur föroreningar kan 
påverka grundvattnet beroende på vad det är för jordmaterial längs med 
vägen (Dahllöv m.fl., 2012).  

Norr om Brånshult finns Stubba ekhage som är ett Natura- 2000 
område (Motala kommun, 2013). Mellanbygdsalternativet kommer gå alldeles 
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söder om detta område och kan påverkas indirekt av att man bygger en så 
pass stor väg i området som dessutom kommer att ha mycket trafik. Denna 
hage ligger på en moränhöjd med några stenblock utspridda på området och 
där finns bland annat rödlistade lavar som är känsliga för utsläpp från 
biltrafiken. Ekhagen nämns inte alls i miljökonsekvensbeskrivningen, förutom 
att den omnämns en gång på en lista över Natura- 2000 områden i 
vägplaneringen. I miljökonsekvensbeskrivningens lista på positiva 
konsekvenser för det nya vägförslaget nämns att i och med att man flyttar 
vägen från Natura- 2000 området i Kristberg så minskar påverkan på detta 
område och rödlistade lavar blir mindre påverkade 
(Miljökonsekvensbeskrivning, 2012). Dock i och med att man flyttar vägen och 
bygger den större så kommer Natura- 2000 området i Stubba Ekhage istället 
påverkas mer som även den innehar rödlistade lavar.  

Anledningen till att studieområdet innehar så många naturvärden med 
ädellövträd och alléer är för att marken ligger i söderläge, vilket gjort att arter 
som egentligen trivs mer söderut kan även kan växa mer norrut. Detta är ett 
stort georelaterat ekologiskt värde. Detta finns inte omdiskuterat någonstans i 
utredningen som i princip utgör hela studieområdet.      
 
4. Diskussion 
 
I Motala kommuns naturvårdsprogram finns totalt 800 naturvärden beskrivna. 
De biologiska naturvärdena utgör 708 objekt av dessa medan det totalt finns 
60 större objekt beskrivna som geologiska naturvärden. I dessa finns det 92 
delobjekt. Av dessa är 15 stycken bedömda som riksintresse enligt den 
senaste översynen som Naturvårdsverket gjort (Korsberg m.fl., 2000). Det 
finns få geovetenskapliga värden beskrivna i kontrast till de biologiska 
värdena. Detta kan medföra att man i planeringsskedet sett dessa värden 
mindre sårbara och anses därför inte betyda lika mycket och blir alltså bort 
prioriterade i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Utpekade riksintressen från Motala kommun i det utvalda området 
utgörs av bland annat isälvmaterial, morän- och åsryggar, förkastningen som 
löper i den öst-västliga riktningen norr om Boren och några jättegrytor. Alla 
naturvärden som tagits upp i Motala kommuns naturvårdsprogram ska enligt 
miljöbalken skyddas och bevaras. Ett viktigt skäl till detta är områdets 
koppling till mellansvenska israndzonen och de många bildningar som kan 
knytas till denna tidsperiod och som är så viktig för förståelsen av 
isavsmältningen och dess processer (Korsberg m.fl., 2000).    

I studieområdet har många geovetenskapliga värden identifierats. 
Några har beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och i 
vägutredningen för vägprojektet medan andra inte. Utmärkande för det som 
tagits upp i MKB är sådana som är utpekade och har blivit klassade som 
antingen riks-, regional-, eller lokalintresse. Torbjörn Svensson, geolog på 
trafikverket påpekar även att när man väl beskriver geologin i MKB eller i 
andra beskrivningar så kopierar man ofta SGU citat rakt av. Dessa kan vara 
komplicerade och blir för många oförståeligt (Svensson, pers. kom., 2013). 
Detta kan bero på att fel kompetens behandlar frågan. Framförallt är 
beskrivningen av berggrunden mycket obegriplig för många. De naturgivna 
geoförutsättningarna för bland annat mänsklig odling och kultur skulle kunna 
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tydliggöras genom en bearbetning i form av förenkling och sortering 
(Svensson, pers. kom., 2013).  

Dock finns fler geovetenskapliga värden i området som hittats i 
inventeringen och vars värden borde lyftas fram och diskuteras. Bland annat 
har klapperfält, isräfflor, berghällar, georelaterade friluftsvärden och våtmarker 
identifierats som inte nämnts. Viktigast är kanske att de geovetenskapliga 
värdena inte diskuterats i en helhet. Det vill säga i det sammanhang de hör 
hemma, som grundförutsättningen för många andra värden och för den helhet 
och sammanhang de representerar för att tolka och förstå de 
geovetenskapliga processer som skapat och skapar dessa förutsättningar. 
Det är tydliga brister kring hur geovetenskapliga former och material bedöms 
och vad de har för betydelse för landskapet. Diskussioner ur ett mer 
geologiskt perspektiv saknas. Att objekten och företeelserna bedöms var för 
sig innebär att sammanhanget de existerar i missas och att de riskerar att 
undervärderas. Bland annat bedöms att små vattendrag med naturlig 
meandring som inte anses ha några högre ekologiska värden inte har några 
större värden eftersom de enbart värderas utifrån ett ekologiskt perspektiv, 
fast de ingår som en viktig del i förståelsen av landskapets bildande, framväxt 
och eventuellt också framtida utveckling. Detta bör även speciellt beaktas 
utifrån det faktum att många vattendrag idag är strakt påverkade på olika sätt, 
exempelvis kan de vara dikade eller nedgrävda. På motsvarande sätt 
försvinner de geovetenskapliga värdena som sumpskogarna har, eftersom det 
är enbart deras ekologiska värde som värdesätts när man diskuterar dem. 
Viktig att lyfta fram är att bakom varje ekologisk beskrivning finns naturgivna 
geovetenskapliga förhållanden som bör lyftas fram och diskuteras i sitt rätta 
sammanhang.   

I miljökonsekvensbeskrivningens lista över de viktigaste naturvärdena 
finns inga geovetenskapliga värden med då de antagligen bedömts få liten 
påverkan och har antingen behandlats översiktligt som med moränryggen och 
Kristbergsåsen eller så har de uteslutits helt. Skälet till detta är förmodligen 
detsamma som ovan, att värderingen sker objekt för objekt. För att lyfta 
geovetenskapliga värden är det nästan en förutsättning att de sätts in i ett 
helhetsperspektiv. De behöver sättas in i ett sammanhang, som kan vara de 
processer som skapat den speciella kvartärgeologin, geologin, de 
geomorfologiska formerna, de ekologiska processerna eller den 
kulturhistoriska utvecklingen. Det är uppenbart att om de geovetenskapliga 
värdena lyfts in i sådana sammanhang ger de ökad förståelse för andra 
specifika värden och ger betydligt bättre förutsättningar att värdera dessa. De 
geovetenskapliga värdena kopplar samman de kulturhistoriska, ekologiska 
och geovetenskapliga värdena till en helhet. Exempelvis blir inte det historiska 
småskaliga odlingslandskapet bara ett kulturhistoriskt värde med gårdar eller 
ett ekologiskt med slåtterängar och betesmarker, utan utifrån ett 
geovetenskapligt synsätt kan man se en helhet och en förståelse kring varför 
det finns kulturella och ekologiska värden och hur de hör ihop.   

Genom att utgå från de geovetenskapliga förutsättningarna skapas en 
grundläggande möjlighet, nästan tvingande, att betrakta landskapet i ett 
helhetsperspektiv som saknas till stor del i miljökonsekvensbeskrivningen, 
arbetsplanen och utredningen. När man betraktar objekt och område var för 
sig går man också miste om möjligheten att diskutera hur man kan stärka 
landskapets viktiga värden när man bygger vägen. Eftersom endast en bäck, 
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en hage, eller en våtmark diskuteras från ett ekologiskt perspektiv och i 
perspektivet tar så lite mark i anspråk som möjligt kan man inte säga hur 
förutsättningarna är för att kunna utveckla området.  

I miljökonsekvensbeskrivningen beaktas exempelvis bara hur 
vattenlevande organismer ska skyddas från föroreningar genom att avleda 
dagvatten från vägen. Om man istället sett i ett geovetenskapligt perspektiv, 
hade det blivit självklart att diskutera helhet och möjlighet att utveckla och 
stärka viktiga värden på annat sätt. Hade en diskussion med de meandrande 
vattendragen skett ur ett geovetenskapligt perspektiv hade helheten 
observerats och de ekologiska värdena hade kunnat stärkas och utvecklas 
genom att använda möjligheten som exploateringen ger för att skapa, 
förbättra eller stärka viktiga landskapsvärden och för att kompensera 
oundviklig negativ påverkan som sker genom exploateringen. När en väg 
byggs över dessa höga värden utan att diskuteras från ett geovetenskapligt 
perspektiv försvagas värdet och helheten förstörs då värdet egentligen 
innehar en förståelse för bland annat landskapets utveckling och pågående 
utveckling men framförallt har potentialen att stärka andra värden.  

När de geovetenskapliga värdena inte lyfts fram, missar man också 
möjligheten att berätta om viktiga delar i landskapet. Exempelvis är flyttblock 
en produkt som visar på inlandsisens potential att transportera material. Detta 
hade kunnat vara ett bra tillfälle och fånga trafikanters intresse som en 
utgångspunkt för information till allmänheten om landskapets utformning och 
om inlandsisens framfart, som för många människor är oklart. Bland annat 
finner man ett block direkt väster om Torvsjön vid Ervasteby och ett annat 
väster om Hållingstorp. På motsvarande sätt kan de fossilförande 
bergsskärningarna uppmärksammas i kunskapssyfte för allmänheten. Likaså 
kan de små vattendragen ha stort pedagogiskt egenvärde för att informera om 
landskapets utformning och bildande, speciellt de naturligt meandrande 
vattendragen. 

Juridiskt är de geovetenskapliga värdena skyddade, då de ingår som 
skyddad natur. I 1:a kapitlet, paragraf 1 i miljöbalken står det 
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ansvar för att förvalta naturen väl” (Miljöbalken, 2013). Ur regeln 
framkommer det indirekt att geovetenskapliga värden ska skyddas, eftersom 
geologin och dess geomorfologiska processer har en fundamental betydelse 
för liv på Jorden, vilket leder till att geovetenskapliga värden borde prioriteras 
högt i all slags samhällsplanering. ”De geologiska förutsättningarna utgör en 
grund för allt liv varför det är fundamental betydelse att dessa beaktas i 
miljöarbetet” (Cato m.fl., 2000). 

Eftersom det finns många natur- och kulturvärden i studieområdet, så 
är det redan där en svår uppgift att försöka komma fram till vilket som är det 
bästa vägalternativet. Förslaget om att bygga den nya vägen söder om väg 34 
förkastades redan i förstudien då man kommit fram till att det finns för mycket 
naturvärden i just det området. Mellanbygdsalternativet valdes till slut, som 
skulle få lägst kostnad till bästa vägstandarden, då det även ansågs ha minsta 
miljöpåverkan. Om de geovetenskapliga värdena redan i förstudien hade 
beaktats hade man sett att hela detta studieområde hyser stora naturvärden, 
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som alla kan förklaras från de geovetenskapliga värdena som binder ihop alla 
natur- och kulturvärden.  
 
5. Slutsats 
 
Utifrån den jämförande studien mellan en inventering av geovetenskapliga 
värden i planområdet och en analys av väg 34:s rapporter och 
miljökonsekvensbeskrivning framgår en tydlig brist av beskrivning och 
bedömning av geovetenskapliga avlagringar och material. Detta resulterar i 
att man förlorar deras potential för helhetssyn och därmed stöd för att i 
slutändan väja rätt vägalternativ används inte. Geovetenskapliga värdena kan 
ses som ett utmärkt hjälpmedel och grund för helhetssyn på landskapet med 
alla dess olika värden och funktioner. Redan i förstudien kan en 
geovetenskaplig analys hjälpa och ge stöd för att hela studieområdet är ett 
viktigt värde när natur, kultur, frilufts och hydrologiska värden sammanfogas 
till en helhet. Istället nämns de geovetenskapliga värdena endast ytligt och 
indelas i lokal-, regional- eller riksintresse och citeras ofta rakt av från SGU 
citat som ofta är obegripliga för det flesta. Utifrån studien framgår även att 
värden och miljökonsekvenser av planerad väg ofta diskuteras objekt för 
objekt och intresse för intresse. På så sätt missas helheten. Med kännedom 
om de geovetenskapliga förutsättningarna i området finns utmärkta 
möjligheter att analysera hur planerad exploatering kan stärka viktiga värden i 
området. Dels för att rent generellt använda möjligheten som exploateringen 
ger för att skapa, förbättra eller stärka viktiga landskapsvärden och för att 
kompensera oundviklig negativ påverkan som sker genom exploateringen. 
 
Från studien kan följande rekommendationer ges: 
 

• Geovetenskapliga värden behöver beaktas vid vägplanering och 
förmodligen all övrig samhällsplanering som påverkar det fysiska 
landskapet. 

• Geovetenskapliga studier behöver göras tidigt i planeringen och 
fördjupas under planeringens gång 

• Kunskap om geovetenskapliga förutsättningar i landskapet är ett 
verktyg för helhetssyn  

• Nuvarande arbetsmetod är att ta hänsyn, undvika och skydda värden. 
Kunskap om geovetenskapliga förutsättningar i landskapet är ett 
utmärkt verktyg för att kunna skapa, utveckla och stärka landskapets 
värden och funktioner i samhällsplanering.  

• Geovetenskapliga värden är därför viktiga för att utveckla den fysiska 
samhällsplaneringen utöver att tillföra sina egenvärden. 

 
Genom att beskriva och analysera geovetenskapliga värden i fysisk 
samhällsplanering tillförs mer än geovetenskapliga egenvärden i underlagen. 
De är effektiva hjälpmedel för helhetssyn på landskapet och viktiga verktyg för 
att tillföra värden i samband med exploateringar. 
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7. Appendix 

7.1 Berggrundskarta 
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Appendix	  7.1.	  Berggrundskarta	  med	  sektionsindelning	  av	  den	  nya	  planerade	  vägen.	  Från	  0	  km	  
till	  ungefär	  10	  km.	  	  
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7.2 Jordartskarta 
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Appendix 7.2. Jordartskarta med några utpekade kvartärgeologiska värden. 
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7.3 Legender 
 
 
Legend till jordartskarta   Legend till berggrundskarta 
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