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 Inledning 

Tvärförbindelsen E20-väg 40 (väg 535) mellan Bårhultsmotet och Partillemotet fyller flera viktiga 

funktioner och är ett av Trafikverket utpekat riksintresse av regional/interregional karaktär. Vägen är 

utpekad i funktionellt prioriterat vägnät samt som omledningsväg mellan E20 och väg 40. Stråket är 8 

km långt och går genom Partille kommun och Härryda kommun.  

Trafikverket tar fram en ÅVS för väg 535 där målsättningen är att ta fram åtgärdsförslag i form av en 

helhetslösning för väg 535. Hänsyn ska tas till de olika etappernas karaktärer samt att vägens brister 

måste hanteras för både kort och lång sikt. Norconsult har fått som uppgift att ta fram underlag till 

Trafikverkets ÅVS. De underlag som Norconsult tagit fram presenteras i detta underlags PM.  

Längs väg 535 finns det brister som i möjligaste mån bör åtgärdas på kort sikt. Exempel på detta är 

trafiksäkerhet, framkomlighet, avsaknad av gång- och cykelbana. Föreslagna åtgärder ska även ta 

hänsyn till aspekter i ett längre perspektiv som till exempel kollektivtrafikens utveckling enligt Koll 

2035, Partille och Härryda kommuners exploateringsplaner, trafikbelastning och vägens framtida 

behov av kapacitetsförstärkning. Under arbetet med ÅVS:en har vägen delats upp i 5 olika etapper, se 

Figur 1, då karaktär och utformning är olika för de olika etapperna. Detta gäller bland annat utformning 

av korsningspunkter och vägbredder men även geografiska och topografiska förutsättningar.   

 

Figur 1 Väg 535:s sträckning och de olika etapperna mellan Partillemotet och Bårhultsmotet. 



 Uppdragsnr: 1031613-24   Version: 3 

 Underlags PM  |  Utredningar i samband med ÅVS väg 535 

 

n:\103\16\1031613\24  stöd vid åvs 2017\5 arbetsmaterial\01 dokument\underlag åvs väg 535 rapport.docx 2018-04-23  |  6(62) 

 Förutsättningar 

 Vägbredder 

I Tabell 1 visas dagens vägbredder för de olika etapperna.  

Tabell 1 Dagens vägbredder i de olika etapperna. 

Etapp Vägbredd idag 

1 14,6 m 

2 9-9,5 m 

3 9 m 

4 6,3 m samt 8,2 m + 5,9 m 

5 16,6 m 

 

Vägen är för smal i etapp 4 då den enligt VGU bör vara mellan 7,5 och 8 m. 

 

Förväntad kapacitet på olika typer av vägar enligt: Effektsamband för transportsystem, kapitel 4 

Tillgänglighet redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2 Kapacitet beroende på typ av väg. 

Typ av väg Kapacitet fordon / timme 

4-fältsväg i tätort  

80 km/h 3 200  

70 km/h 2 800 – 3 000  

60 km/h 2 700 – 2 900  

50 km/h 2 600 – 2 800  

Utformad som citygata Ca 2 200  

  

2-fältsväg i tätort  

70 km/h 1 200 – 1 500   

60 km/h 1 100 – 1 300  

50 km/h 950 – 1 300 

Utformad som citygata 950 

 

Om man antar att vägen skall dimensioneras för att klara en timme med 10% av årsdygnsstrafiken 

innebär det att 2-fältsväg kan antas fungera upp till flöden på ca 15 000 fordon /dygn. För flöden över 

25 000 fordon /dygn bör det vara 4-fältsväg. 
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Enligt trafikmätningarna från maj 2017 varierar VaDT mellan 17 300 och 20 700 fordon/dygn på 

sträckan mellan Partille och Nya Öjersjövägen. Det bör därför vara fler än två körfält på den sträckan. 

Förslag på sektionsindelning för tvåfältiga huvudnätsgator/-vägar visas i Tabell 3.  

Tabell 3 Förslag på sektionsindelning på tvåfältiga huvudnätsvägar vid olika dimensionerande hastigheter. 
Tabellen avser väg med separerad gång- och cykeltrafik. 

Dimensionerande 

hastighet 

Förslag på sektionsindelning enligt 

tabell 2.4-3 i VGU Råd 

Sektionsindelning + 0,5 m 

vägren på båda sidor 

VR 80 7 m (K7m) 8 m 

VR 60 6,5 m (K6,5m) 7,5 m 

 

Tabell 4 visar rekommenderad dimensionering av flerfältsgator/-vägar.  

Tabell 4 Dimensionering av övergripande huvudnätsgata där gång- och cykeltrafik är separerad (enligt tabell 2.4-
1 i VGU Råd). 

VR ÅDT-

Dmm 

Antal 

körfält 

Mittseparering Normal resp. exceptionell 

DTS för en vägbana 

Förslag till 

sektionsindelning 

80  4 Mittremsa med 

räcke/barriär 

L+L(A) / l+L+P(B) 2 x 7,5 m (Vi 0,5 + 

K6,5 + V 0,5) 

60 < 30 000 4 Dubbel heldragen 

mittlinje eller 

mittremsa 

L+L(A) / l+L+P(B) 2 x 6,5 m (K6,5) + 

V 0,5 m vid 

sidoräcke 

 

 Korsningar längs väg 535 

Det finns flera korsningar finns längs med väg 535. I denna utredning har sju stycken undersökts lite 

närmare, se kapitel 3. Nedan följer en kort beskrivning av dessa sju korsningars befintliga utformning.  

 

1. Björnekullaliden – Slättenvägen 

Korsningen består av en cirkulationsplats med 4 kopplingar som förenar väg 535 med 

Björnekullaliden i väst och Slättenvägen i öst. Cirkulationsplatsen är dubbelfilig i nord-sydlig 

riktning och enkelfilig i syd-nordlig riktning. Separat högersvängsfält finns från Slättenvägen 

och Landvettervägen. 

 

2. Björndammsterrassen 

En cirkulationsplats med 4 kopplingar förenar väg 535 med Björndammsterrassen i väst och 

Krondammsvägen i öst. Cirkulationsplatsen är enkelfilig. 

  

3. Prästjärnsvägen 

En cirkulationsplats med 4 kopplingar förenar väg 535 med Prästjärnsvägen i norr och ett 

värmeverk i söder. Cirkulationsplatsen är enkelfilig.  

 

4. Tingsvägen – Vägkrönet 

En cirkulationsplats med 4 kopplingar förenar väg 535 med Tingsvägen i nordöst och 

Vägkrönet i sydväst. Cirkulationsplatsen är enkelfilig.  
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5. Osbäcksvägen 

En enkel 3-vägskorsning förenar väg 535 med Osbäcksvägen i sydväst. Från Osbäcksvägen 

är det möjligt att färdas både mot 535 N och 535 S.  

 

6. Öjersjövägen 

En enkel 3-vägskorsning förenar väg 535 med Öjersjövägen i väst. Från Öjersjövägen är det 

möjligt att färdas både mot 535 N och 535 S. 

 

7. Nya Öjersjövägen 

En cirkulationsplats med 4 kopplingar förenar väg 535 med Nya Öjersjövägen i väst och en i 

ÅVC i öst. Cirkulationsplatsen är enkelfilig.  

 

 Cykelvägar 

Dagens cykelvägar visas i Figur 2 och Figur 3. 

Längst i söder, norr om Gamla Partillevägen, finns en kort sträcka av separat gång- och cykelbana i 

direkt anslutning till väg 535. Norr där om upp till Öjersjö är gång- och cykeltrafikanter hänvisade till 

körbanan på väg 535. Söder om Öjersjö kan gång- och cykeltrafikanter använda den mindre 

lokalvägen Gamla Prästvägen mot Landvetter. Detta kräver dock att de färdas ca 500 meter på väg 

535 samt att vägen korsas i plan.  

Genom Öjersjö finns det bitvis gång- och cykelbanor dels längs väg 535 och dels längs lokalgator men 

på flera sträckor är gång- och cykeltrafiken hänvisade till lokalvägnätet där de får samsas med 

busstrafik och bitvis även biltrafik. Från Åstebo och norrut finns separat gång- och cykelbana längs 

lokalgator. Från Furulund till Slättenvägen finns gång- och cykelbana längs västra sidan av väg 535. 

Planskild gång- och cykelpassager finns vid Gamla Partillevägen, vid Åstebo, norr om 

Haketjärnsvägen, norr om Tingsvägen, söder om Björndammen, norr om Björndammen och vid 

Slättenvägen. Vid Öjersjö finns även två planskilda passager för gångstigar varav den ena leder 

Bohusleden/Vildmarksleden under väg 535. 

Den största bristen i dagens gång- och cykelvägnät finns inom etapp 4 där cyklister tvingas använda 

körbanan på väg 535 och också att korsa vägen i plan om de skall till eller från Gamla Prästvägen.  

Näst största bristen finns inom etapp 3 där cyklister hänvisas till använda lokalgator. 
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Figur 2 Cykelvägnät Partille – Öjersjö (trafiken.nu). 
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Figur 3 Cykelvägnät Öjersjö – Bårhult (trafiken.nu). 
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 Kollektivtrafik 

Busslinjer längs väg 535: 

• Linje 511 – Partille-Landvetter. Linjen kör halvtimmestrafik morgon och eftermiddag/kväll på 

vardagar och entimmestrafik övrig tid. Norrgående linje svänger vänster i cirkulationsplats vid 

Nya Öjersjövägen, stannar vid Brasebacken och kör sedan ut på väg 535 igen genom en 

vänstersväng i korsningen med Öjersjövägen.  

Busslinjer längs Kåsjövägen: 

• Linje 503 – Öjersjö-Furulund-Heden. Kör kvartstrafik morgon och eftermiddag/kväll på 

vardagar. Kör endast norrut på morgonen och endast söderut på eftermiddagen. 

• Linje 513 – Öjersjö-Partille-Sävedalen-Heden. Kör kvartstrafik hela dagen fram till kl. 20:30, 

därefter halvtimmestrafik. 

• Linje 516 – Partille-Öjersjö-Mölnlycke. Kör halvtimmestrafik morgon och eftermiddag/ kväll på 

vardagar.  

Busslinjer längs Tingsvägen: 

• Linje 502 – Furulunds centrum-Svingeln. Kör halvtimmestrafik morgon och eftermiddag. Kör 

endast norrut på morgonen och endast söderut på eftermiddagen. 

• Linje 515 – Furulund-Partille-Östra sjukhuset-Svingeln. Kör halvtimmestrafik. 

I figurerna nedan visas linjernas körvägar mellan Partille och Bårhult. 

 

Figur 4 Busslinjers körvägar längs etapp 1 och 2 (kartmaterial från Lantmäteriet 2017). 
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Figur 5 Busslinjers körvägar längs etapp 3 (kartmaterial från Lantmäteriet 2017). 
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Figur 6 Busslinjers körvägar längs etapp 4 och 5 (kartmaterial från Lantmäteriet 2017). 
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 Framkomlighet i korsningarna längs väg 535 

 Kapacitetsberäkning 

Norconsult har gjort en enkel bedömning av belastning vid maxtimme under förmiddagstrafik och 

eftermiddagstrafik för sju korsningar med hjälp av programmet Capcal. För varje korsning har 

maxtimmens svängningsandelar använts. Trafikmätningarna som har använts är gjorda av Trafikia 

170615. Trafikverket har också anlitat M4 Trafic för att studera förväntad trafiksituation längs vägen. 

De har gjort mer långtgående studier av trafikmängder och förväntade belastningar än Norconsult. 

Dessa redovisas dock inte här. 

Önskvärd belastningsgrad i en cirkulationsplats är 0,8 eller mindre. I våra enkla beräkningar överstigs 

detta värde överstigs i två av de analyserade korsningarna, 1. Björnekullaliden – Slättenvägen och 4. 

Vägkrönet – Tingsvägen, se Figur 7 och 8. I korsning 1 överstigs belastningsgraden i tillfarten från väg 

535 N med värdet 0,82. I korsning 4 överstigs belastningsgraden i tillfarterna från väg 535 N och väg 

535 S med värdena 0,84 respektive 0,81. 

 

Figur 7 De beräknade belastningsgraderna i korsning 1. Björnekullaliden – Slättenvägen under förmiddag (blå) och 
eftermiddag (röd). 
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Figur 8 De beräknade belastningsgraderna i korsning 4. Vägkrönet - Tingsvägen under förmiddag (blå) och 
eftermiddag (röd). 
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 Platsbesök vid Osbäcksvägen, Öjersjövägen och Nya Öjersjövägen 

Torsdagen den 8 juni 2017 gjordes platsbesök vid korsningen mellan väg 535 och Öjersjövägen kl. 

7.15-8.15. Detta för att räkna antalet vänstersvängande fordon från både Öjersjövägen och väg 535. 

Även deras väntetider noterades. Resultaten presenteras Tabell 5. 

Tabell 5 Resultat från platsbesök vid korsningen mellan väg 535 och Öjersjövägen. 

Datum  Vänstersväng 

från 

Antal 

fordon 

Genomsnittlig 

väntetid 

Antal fordon 

som ändrade 

körriktning  

Genomsnittlig 

väntetid 

innan ändring  

170608 Väg 535 18 6 s 0 - 

170608  Öjersjövägen 19 28 s 6 45 s 

Fredagen den 9 juni 2017 mellan 7.15 och 8.15 gjordes ett platsbesök vid cirkulationsplatsen strax 

söder om korsningen väg 535-Öjersjövägen. Detta för att undersöka hur många fordon som istället för 

att göra en direkt vänstersväng i korsningen svänger höger och gör U-sväng i rondellen. Resultatet 

presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6 Resultat från platsbesök vid cirkulationsplats vid väg 535 och Nya Öjersjövägen. 

Datum Plats Antal U-svängar 

norrifrån 

170609 Cirkulationsplats vid väg 535 och Nya Öjersjövägen 8 

 

Övriga observationer som noterades under platsbesöken var följande: 

• Fordon som kommer på Öjersjövägen och ska ut på väg 535 verkar osäkra innan de når 

korsningen. Många verkar inte bestämma sig för riktning förrän de ser trafiksituationen på väg 

535. En del fordon ställer sig till exempel i mitten av korsningen för att kunna ändra riktning 

vilket även reducerar framkomligheten i korsningen. 

• Verkar som att en del fordon inte ens försöker göra vänstersväng utan väljer höger direkt för 

att göra U-sväng i rondellen längre söderut på väg 535. Till exempel noterades ett fordon att 

förbereda högersväng men ändrade sig och gjorde istället en vänstersväng när han såg att 

det fanns en lucka för en vänstersväng.  

• Fordon på väg 535 kör långsammare i närheten av korsningen. De släpper även ibland ut 

fordon från Öjersjövägen samt fordon som gör vänstersväng från väg 535 till Öjersjövägen.  

• Busslinje 511 gör vänstersväng från Öjersjövägen till väg 535. Två bussar passerade under 

platsbesöket, kl. 7.16 och 7.46. Bussarna väntade mellan 20 och 30 s innan de kom ut.  

• Bussarna körde längre ut på väg 535 än övriga fordon innan de svängde vilket reducerade 

framkomligheten på väg 535 vilket verkade irritera vissa fordon.  
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 Åtgärdsförslag  

 Etapp 1 och 2 

 

Figur 9 Etapp 1 och 2 Partillemotet till Tingsvägen. 

Eventuella åtgärder i anslutning till Partillemotet tänkte man från början kunde komma att vara en del 

av ÅVS:en. Under arbetets gång har det beslutats att sådana åtgärder inte studeras i det här 

sammanhanget utan att trafikplatsen i framtiden kanske behöver studeras i en egen utredning som 

omfattar mer än bara anslutningen mot väg 535. 

Det finns planer på att bygga ut ett väldigt starkt kollektivtrafiknät längs i alla fall delar av 

Landvettervägen. Kollektivtrafiken skulle i sådana fall köras som bussar men på en egen bana likande 

en banvall för spårvagnstrafik. Denna typ av busstrafik kallas för BRT och förutsätts få busskörfält som 

placeras i mitten av Landvettervägen.  

I samband med att busskörfälten byggs föreslås också att delar av väg 535 byggs om till stadsgata. 

Vägen genom delar av Partille kan då utformas ungefär enligt typsektionen i Figur 10. 

Figur 10 Föreslagen typsektion av stadsgata i Partille med busskörfält i mitten av vägen. 

Belastningsgraden i cirkulationsplatserna är hög redan idag därför bedöms det som lämpligt att bygga 

om korsningarna så att cirkulationsplatserna längs väg 535 får dubbla körfält. Korsningen 

Björnkullaliden – Slättenvägen bedöms exempelvis kunna klara en trafikökning på 50 % om den vore 

dubbelfilig. Korsningarna skulle möjligen också kunna byggas om till signalreglerade korsningar men 

man måste räkna med att korsning med signalreglering tar ungefär lika stor plats som en tvåfältig 

cirkulationsplats och kostar ungefär lika mycket att bygga ut. För att en signalreglerad korsning skall få 

nog god kapacitet kommer det krävas flera filer och ganska långa magasin för köande fordon i 

tillfarterna. 
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Nedan i Figur 11 visas ett förslag på hur en cirkulation med genomgående busskörfält skulle kunna se 

ut. Cirkulationens totala diameter är 45 meter och utrymmet för busskörfälten är 7 meter brett. 

Cirkulationen är dubbelfilig med 6 meter breda körfält då den är dimensionerad för lastbil med 

släpvagn. Söder om cirkulationen i Figur 11 visas ett exempel på hur en busshållplats med 

hållplatslägen i båda körriktningarna samt utrymme för övergångsställe till och från hållplatserna kan 

utformas nära en cirkulation. Norr om cirkulationen visas utformning av anslutningsväg utan 

hållplatser.   

 

Figur 11 Ett utformningsförslag till cirkulationsplats där kollektivtrafiken kör rakt genom cirkulationen.    

Flera av cirkulationsplatserna längs väg 535 skulle kunna byggas om enligt modellen som redovisas i 

typritningen ovan. Exat vilka och när de bör byggas om beror på hur man väljer att dra den nya 

busstrafiklinjen med hög kapacitet och när den kommer byggas ut. 

Cirkulationsplatsen vid Furulund i korsningen med Tingsvägen är hårt belastad idag och bör därför 

byggas ut till en tvåfältig cirkulationsplats så snart som möjligt. Denna ombyggnad bör genomföras så 

att det möjliggör att korsningen om ytterligare ett par år kan anpassas efter genomgående busskörfält i 

mitten enligt Figur 12 Framtida utformningsförslag för korsningen med Tingsvägen vid Furulund. 

 

Figur 12 Framtida utformningsförslag för korsningen med Tingsvägen vid Furulund.  
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Två förslag på hur Stadsgatan och korsningspunkterna längs stadsgatan skulle kunna vara utformas 

har ritats upp, utsnitt ur dessa skisser redovisas i ”Figur 13 Utformningsförslag vid Björndammen enligt 

alternativ A och B”: 

• Fall A innebär att cirkulationerna vid Björndammsterrassen och Björnekullaliden/Slättenvägen 

finns kvar men med plats för genomgående metrobussar.  

• Fall B innebär att signalreglerade fyrvägskorsningarna byggs vid Björndammsterrassen och 

Björnekullaliden/Slättenvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Utformningsförslag vid Björndammen enligt alternativ A och B  

 

 Bedömd kostnad för förslagna åtgärder i etapp 1 och 2 

Stadsgata/bussgata + 3 ombyggda korsningar                                          ca 120 miljoner 

Ombyggnad cirkulationsplats i Furulund (gränsen mellan etapp 2 och 3)  ca   16 miljoner  
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 Etapp 3 

 

Figur 14 Etapp 3 Tingsvägen till Nya Öjersjövägen  

 Vägutformning 

I etapp 3 föreslår Trafikverket att behålla dagens 1+1-väg. Hastighetsbegränsning kommer vara 60 

eller 70 km/h.  

Kåsjön är en viktig målpunkt under högsäsong för människor från hela Göteborgsområdet. Idag 

kommer man till badplatsens parkering genom en enkelt utformad 3-vägskorsning längs väg 535, norr 

om Osbäcksvägen. Alternativa åtgärder för korsningen och deras för- och nackdelar presenteras i 

Tabell 7.  

Tabell 7 Åtgärdsförlag för korsningen vid Kåsjöns badplats samt för- och nackdelar med de olika alternativen.   

Åtgärd Fördelar Nackdelar 

Stänga korsningen och leda om 

trafiken via Kåsjövägen, se 

Figur 15. 

-Färre hinder på väg 535. 

 

-Ökar framkomligheten på väg 

535. 

-Ökar trafiken på Kåsjövägen. 

 

-Reducerad framkomlighet för 

kollektivtrafik, fotgängare och 

cyklister längs Kåsjövägen. 

 

-Reducerad trafiksäkerhet för 

fotgängare och cyklister längs 

Kåsjövägen. 

 

-Många barn rör sig på 

Kåsjövägen både till fots och 

med cykel. Ökad trafik där 

innebär reducerad säkerhet för 

dem. 

 

-Om både korsningen vid 

Osbäcksvägen och badplatsen 

stängs innebär det en ca 1,5 km 

lång omväg för badgästerna. 
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Åtgärd Fördelar Nackdelar 

 

-Om korsningen vid 

Osbäcksvägen är kvar blir det 

en 700 m lång omväg för 

badgästerna.  

Vänstersvängfält -Ökar inte trafiken på 

Kåsjövägen. 

 

-Minkar risker för påkörning 

bakifrån på 535. 

 

-Ökar framkomligheten på 535. 

 

-Kan ge högre hastighet på väg 

535 pga ökad korsningsbredd. 

 

-Minskar inte antalet hinder på 

väg 535. 

 

-Ökad hastighet på väg 535 

reducerar sekundärvägens 

säkerhet och framkomlighet. 

Cirkulationsplats -Ökar inte trafiken på 

Kåsjövägen. 

 

-Högre trafiksäkerhet. 

-För litet flöde för att vara 

fördelaktigt? Större flöde endast 

under högsäsong. 

 

-Minskar inte antalet hinder på 

väg 535. 

 

 

Figur 15 Möjliga trafikomledningar om korsningen till Kåsjöns badplats stängs från väg 535. Den vänstra bilden 
visar omledning via Öjersjövägen. Den högra bilden visar omledning via Osbäcksvägen (kartmaterial från 
Lantmäteriet 2017). 
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Ett förslag Trafikverket har är att göra korsningen till badplatsen till en höger ut/höger in -korsning. 

Bestämning av möjliga korsningstyper vid Osbäcksvägen och Öjersjövägen baserades på figur 5-14 

och 5-17 i ”VGU – val av korsningstyp” (2004) och resulterade i att större korsning bör väljas vid både 

Öjersjövägen och Osbäcksvägen. De flöden som användes vid bestämningen visas i Figur 16. 

 

Figur 16 VaDT på väg 535 från trafikmätning och antaget VaDT på Öjersjövägen och Osbäcksvägen (kartmaterial 
från Lantmäteriet 2017).  

Trafikflödet på väg 535 kommer från trafikmätningen utförd av Trafikia under perioden från 2017-05-03 

till 2017-05-18.Trafikflöden från Öjersjövägen och Osbäcksvägen är antagna värden baserade på 

antal hushåll som använder sig av respektive korsning. 

Trafikverket förslår att de båda korsningarna Osbäcksvägen och Öjersjövägen byggs om med 

vänsterpåsvängsfält, se Figur 17 Skiss över hur vänsterpåsvängsfält vid Öjersjövägen kan utformas., 

plus eventuellt förstärkt påfartsmöjlighet vid högersväng. 

Cirkulationen vid Nya Öjersjövägen föreslås att bli dubbelfilig och vara förberedd för metrobuss på 

samma sätt som de dubbelfiliga cirkulationerna i 2, se Figur 18 Skiss över hur cirkulationen vid nya 

Öjersjövägen kan utformas.  
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Figur 17 Skiss över hur vänsterpåsvängsfält vid Öjersjövägen kan utformas.  
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Figur 18 Skiss över hur cirkulationen vid nya Öjersjövägen kan utformas.  

 

 Socioekodukt 

I övrigt finns det planer på att bygga en socioekodukt mellan utfarterna från Kåsjöns badplats och 

Furulundsvägen. De studier som Norconsult gjort rörande socioekodukten redovisas i ett eget PM.  
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 Cykelväg 

Norr om Nya Öjersjövägen leds cykeltrafiken längs Kåsjövägen där cyklisterna delvis samsas med 

busstrafiken. Detta tillsammans med anslutande gator och utfarter gör det oattraktivt och otryggt att 

cykla längs sträckan. Längs den aktuella sträckan finns många målpunkter som Kåsjöbadet, 

Furulunds idrottshall, ridklubb, vandrarhem, bostäder, busshållplatser och rekreationsområden för 

friluftsliv. Detta gör att behovet av att knyta samman cykelnätet är stort, både vad längre och kortare 

resor.  

För att öka standarden för pendelcyklister i området är det lämpligt att anlägga en 3,5-4 meter bred 

cykelväg. Flera alternativa dragningar av en sådan cykelbana har studerats under arbetets gång. Det 

alternativ som slutligen bedömdes som lämpligast att redovisa i ÅVS:en redovisas i Figur 19.  

Vid Furulund utnyttjas den befintliga GC-banan. Dock är breddningsmöjligheterna i samhället 

begränsade och cyklister genom samhället måste även samspela mycket med andra trafikslag p.g.a. 

korsningar och busshållplatser. Detta gör att platsen är mindre lämplig för en 3,5-4 meter bred 

cykelväg. De befintliga GC-banorna är breda (3-4 meter på vissa sträckor) och är delvis avskilda från 

fordonstrafiken med skiljeremsa och delvis med kantsten.  

Längs Kåsjövägen söder om Furulund kan cykelvägen anläggas längs bussgatan avskild med 

kantsten.  

Genom Öjersjö, går en del av Kåsjövägen genom ett bostadsområde, där cyklister idag samsas med 

fordonstrafiken. Här är det möjligt att bredda vägen och bygga en bredare cykelväg, dock kräver detta 

mark från fastighetsägare längs vägen. Det är istället möjligt att placera cykelvägen längs väg 535 på 

denna sträcka för att undvika fastighetsintrång i bostadsområdet. Cykelvägen föreslås här avskiljs 

med en 5 meter bred skiljeremsa mot väg 535. Dock måste cykelvägen dras genom en torvmosse på 

sträckan vilket ökar anläggningskostnaden.  

 

Figur 19 Cykelväg längs Kåsjövägen norr om Öjersjö och längs väg 535 förbi Öjersjö. 
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 Förhindra biltrafik på Kåsjövägen 

På Kåsjövägen är det idag ett förbudsmärke mot trafik med motordrivet fordon. Det tycks dock vara 

vanligt att biltrafik trotts detta väljer att köra den här vägen speciellt när det är tät trafik på väg 535.  

En billig åtgärd för att stoppa biltrafiken skulle kunna vara att förtydliga att vägen endast är till för 

bussar genom påbudsmärke för fordon i linjetrafik och vägmarkering på körbanan. Andra mer fysiska 

åtgärder som förhindrar eller försvårar framfart av biltrafik på Kåsjövägen skulle också kunna införas. 

Möjliga åtgärder listas nedan i Tabell 8. 

Tabell 8 Åtgärdsförslag för att förhindra biltrafik på Kåsjövägen, deras för- och nackdelar samt kostnader. 

Åtgärd Fördelar Nackdelar Kostnad 

Väghåla -Kan passeras av tunga 

fordon utan svårighet. 

 

-Ingen hastighetsdämpning 

för bussar. 

 

-Effektiv 

hastighetsdämpning för 

personbilar. 

 

-Fordon med dubbla 

bakhjul påverkas inte 

negativt. 

 

-Minimal risk för 

fordonsskador. 

 

 

-Kan vara svårt att upptäcka 

hålan. 

 

-Kan uppstå problem med 

vattenavrinning om smuts 

samlas i botten av hålan. 

 

-Bussars körspår kan 

tryckas ner i gropen och 

därmed bredda den. 

 

-Kräver renhållning av löv 

och skräp. 

 

-Omöjliggör inte biltrafik.  

 

-Kan vara problem för 

utryckningstrafik. 

 

-Minst 25 000 kr att 

anlägga inkl. 

dagvattenbrunn men 

kan bli mycket dyrare 

om marken består av 

lerjord. Då krävs att 

avrinningen kopplas till 

dagvattensystemet och 

kraftig grundläggning 

krävs (kan kosta ca 

100 000 kr). 

 

-Driftkostnad ca 1 500 

kr/år p.g.a. 

dräneringsbehov. 

 

(SKL, 2009) 

Vägkudde -Effektiv 

hastighetsdämpning för 

personbilar. 

 

-Kan passeras av tunga 

fordon utan svårighet. 

  

-Cyklister kan köra  

bredvid guppet. 

-Kan kräva extrainsatser vid 

både vinter- och 

barmarksunderhåll 

 

-Problem med 

vattenavrinning 

 

-Kan skadas vid plogning 

 

-Måste placeras så att 

bussar kan köra rakt över 

guppet  

 

-Omöjliggör inte biltrafik  

 

-Anläggningskostnad 

15 000 - 20 000 kr 

 

-Dubbel kostnad om 

nya dagvattenbrunnar 

krävs 

 

-Driftkostnad ökar med 

1000 kr/år där 

extrainsatser krävs  

 

(SKL, 2009) 

H-gupp -Smidig passage för större 

fordon 

 

- Fordon med dubbla 

bakhjul påverkas inte 

negativt 

-Kan kräva extrainsatser vid 

både vinter- och 

barmarksunderhåll 

 

-Problem med 

vattenavrinning 

-Anläggningskostnad 

från 50 000 kr  

 

Enligt ”Metoder för 

hastighetsdämpning” 
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-Kan skadas vid plogning 

 

-Måste placeras så att 

bussar kan köra rakt över 

guppet 

 

-Komplicerade att anlägga 

 

-Kräver viss 

hastighetssänkning för 

bussar.  

 

-Omöjliggör inte biltrafik  

 

Mushrooms -Bussar behöver inte 

sänka hastigheten  

 

-Hastighetsdämpande för 

personbilar 

-Problem vid snöröjning 

 

-Minskar  

framkomligheten för cyklister 

 

-Kräver mer underhåll när 

det gäller målning på 

hindren 

 

-Svåra att se om de inte är 

målade 

 

-Omöjliggör inte biltrafik  

 

- Ca 125 000 kr för 

mushrooms i två 

riktningar 

  

(Mölndals stad, 2012) 

Actibump -Kan försvåra framfart för 

biltrafik utan att påverka 

busstrafiken 

 

-Anpassningsbart 

 

-Kan selektera fordon, t.ex. 

utryckningsfordon 

-Ställer höga krav på 

funktion, driftsäkerhet och 

konstruktion 

 

-Kräver stora 

underhållsinsatser 

 

-Hårdvara, 310 000 kr 

 

-Installationskostnad, 

200 000 kr 

 

(Edeva, 2017) 

 

-Förebyggande 

underhåll, 23 000 kr/år  

 

-Distansövervakning, 

15 000 kr/år 

 

(Linköpings kommun, 

2013) 

 

Automatiska 

pollare 

-Förhindrar biltrafiken, 

effektiv trafiksil 

 

-Ställer höga krav på 

funktion, driftsäkerhet och 

konstruktion 

 

-Dyra att sköta. Kräver stora 

underhållsinsatser 

-Ca 500 000 kr 

inklusive montage 

 

(Saferoad Smekab AB, 

2017)  
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 Bedömd kostnad för föreslagna åtgärder inom etapp 3 

Ny GC-koppling Nya Öjersjövägen – Furulund     ca 11,5 miljoner 

Socioekodukt         ca 30 miljoner 

2 st  Vänsterpåsvängfält       ca 12 miljoner 

Ombyggnad cirkulationsplats Nya Öjersjövägen (gränsen mellan etapp 3 och 4) ca 14 miljoner  

Spårviddshinder -Omöjliggör framfart av 

personbilar  

-Stoppar framkomligheten 

för bussar om personbilar 

fastnar i hindret 

 

-Möjligt att vissa större 

personbilar klarar att 

passera hindret 

 

-Ställer krav på raka 

anslutningsvägar 

  

-Extra renhållning krävs 

 

-Utestänger 

räddningstjänstens mindre 

fordon  

-Ca 1,5 Mnkr beroende 

på vilka 

ombyggnadsåtgärder 

som krävs  

 

-Relativt små 

driftkostnader 

 

(Stockholms stad, 

2005) 

Timglashållplats -Stor hastighetsdämpande 

effekt för biltrafiken 

 

-Hög trafiksäkerhet för 

korsande gc-trafikanter 

 

-Skapa god plats för 

väntande passagerare 

-Motriktade bussar kan inte 

passera hållplatsen 

samtidigt. På Kåsjövägen 

passerar ofta motriktade 

bussar samma hållplats 

samtidigt. 

 

- Vid omfattande busstrafik 

kan bussar som ej behöver 

stanna vid hållplatsen 

stoppas 

 

-Försämrad framkomlighet 

för cykeltrafik 

 

-Omöjliggör inte biltrafik  

-Anläggningskostnad, 

mellan 100 000 och 

400 000 kr  

 

(SKL, 2009) 

Enkla 

stopphållplatser 

med refug som 

delar körbanans 

körfält vid 

hållplatsen 

-Motriktade bussar kan 

passera hållplatsen 

samtidigt 

-Vid omfattande busstrafik 

kan bussar som ej behöver 

stanna vid hållplatsen 

stoppas 

 

- Försämrad framkomlighet 

för cykeltrafik  

 

-Omöjliggör inte biltrafik  

-Anläggningskostnad, 

mellan 100 000 och 

400 000 kr  

 

(SKL, 2009) 
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 Etapp 4 

 

Figur 20 Etapp 4 Nya Öjersjövägen till den nybyggda vägen vid Bårhultsmotet 

 Vägutformning 

Längs etapp 4 är vägen enbart 6,4 meter bred. Enligt VGU bör vägen vara mellan 7,5 och 8 m. 

Dessutom saknas helt gång- och cykelväg längs sträckan så tex pendelcyklister hänvisas till att också 

använda den smala körbanan. Därför bedöms det som en lämplig åtgärd att bredda vägen och bygga 

gång- och cykelväg längs den.  

Idag saknas cykelväg helt på sträckan mellan Bårhult och Öjersjö. Vid Bårhultsmotet och vid Öjersjö 

finns befintlig gc-bana på vägens västra sida därför föreslås också den nya gc-banan placeras längs 

den västra sidan av vägen.  

I utredningarna i samband med vägplanen fann man det lämpligast att i huvudsak bredda på befintliga 

vägens östra sida. Även om man nu väljer en mindre breddning av vägen än enligt vägplanen bedöms 

breddningen lämpligen ske österut. Det innebär att GC-banan hamnar där det idag är körbana och 

sedan breddas vägområdet så att den sektion man väljer att bygga ut får plats.  

Breddningen av vägen medför stora geotekniska kostnader på grund av torvområden. 

Bergsskärningar måste breddas och torvmossar grävas ut oavsett om man breddar enbart för en gc-

väg, för en gc-väg och en fullgod 1+1 väg, för en gc-väg och en 2+1 väg eller, enligt vägplanen, för en 

gc-väg och en 2+2 väg. Alternativet att enbart bredda för en gc-väg väster om befintlig väg har därför 

inte studerats närmare med motiveringen att om man skall spränga berg och gräva ut torvmossar bör 

man samtidigt förbättra standarden även för körbanan. 

Trafikverket föreslår att bygga ut vägen i etapp 4 till en 14 meter bred 2+1-väg med två körfält söderut 

från Nya Öjersjövägen mot Bårhult och ett körfält norrut, från Bårhult till Nya Öjersjövägen. Korsningen 

med Gamla Prästvägen ska vara kvar men endast högersvängar kommer vara möjliga här. Gång- och 

cykelväg placeras väster om vägen på hela sträckan. 

En planskild gc-koppling för att kunna ta sig mellan föreslagen GC-bana och Gamla Prästvägen skulle 

ytterligare förbättra GC-vägnätet i området. En sådan åtgärd bedöms dock som orimligt dyr istället 

föreslås är en gång- och cykelöverfart i plan vid Öjersjö-cirkulationen norr om Gamla Prästvägen samt 

en kompletterande gång- och cykelbana öster om väg 535 mellan Gamla Prästvägen och Nya 

Öjersjövägen.  



 Uppdragsnr: 1031613-24   Version: 3 

 Underlags PM  |  Utredningar i samband med ÅVS väg 535 

 

n:\103\16\1031613\24  stöd vid åvs 2017\5 arbetsmaterial\01 dokument\underlag åvs väg 535 rapport.docx 2018-04-23  |  30(62) 

 

Figur 21 Föreslagen sektion för 2+2 väg i vägplanen. I ÅVSen föreslås istället en 2+1 väg där körbanan är 2,5 
meter smalare än i denna typsektion då de två 3,5 meter breda körfälten till höger i figuren ersätts med ett 4,5 
meter brett körfält. 

 

Figur 22 Skiss över hur cirkulationen vid nya Öjersjövägen kan utformas med ny gc-överfart söder om 
cirkulationen för att gc-trafik skall kunna korsa vägen och komma till Gamla Prästvägen via en kort GC-bana 
längs östra sidan av vägen.  

 

 Viltpassage 

Åtgärder för att djur ska kunna passera väg 535 krävs oavsett om vägen byggs om eller inte. Idag 

finns det potentiella passagemöjligheter mellan Öjersjö och Partille men inga faunapassager söder om 

Öjersjö.  

Två nya faunapassager tas upp i ”Vägplan -Väg 535, delen Åstebo – Bårhult”, en i norra delen av 

vägen och en i södra. Figur 23 visar de viltpassager som finns idag samt de alternativ som tas upp i 

”PM Faunapassage” 2015 som togs fram vid arbetet med vägplanen. 
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Figur 23 Viltpassager som finns idag och förslag på nya passager från vägplanen på sträckan mellan Åstebo och 

Bårhult. 

Inom etapp 4 föreslår Trafikverket i ÅVS:en att bygga viltpassagen söder om Gamla Prästvägen som 

ser ungefär ut som den som utreddes i samband med vägplanen. Det finns här en bergskärning vilket 

möjliggör att bygga faunapassage över vägen om befintlig bergskärning breddas.  

 Bedömd kostnad för föreslagna åtgärder inom etapp 4 

2+1 väg med faunapassage och bullerskyddåtgärder     ca 100 miljoner 
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 Alternativ med billigare åtgärder för att höja 

trafiksäkerheten mellan Bårhult och Öjersjö 

 Bakgrund  

Projektets budget räcker inte till alla åtgärder som föreslås i kapitel 4. Det innebär att det sannolikt 

kommer finnas ca 55 miljoner kr till åtgärder på den södra delsträckan, mellan Bårhult och Öjersjö, 

istället för de 100 miljoner kr som de föreslagna åtgärderna förväntas kosta.  

För väg 535 på sträckan Öjersjö-Bårhult kan därför troligen inga omfattande ombyggnadsåtgärder 

genomföras inom överskådlig tid. Därför studeras nu enklare trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan 

genomföras inom kort.  

Åtgärderna som föreslås bör bidra till att förbättra trafiksäkerheten och inte förhindra att vägen i 

framtiden kan byggas ut till en 2+1 eller 2+2 väg. 

 Trafikolyckor på sträckan 

Rapporterna från de trafikolyckor på sträckan som har rapporterats de senaste fem åren, 130101-

171231, till Transortstyrelsens trafikolycksregister STRADA har studerats. Uttaget visar på 15 olyckor 

med personskada en av dem har inträffat på Mediavägen så 14 har inträffat längs väg 535. 

Vanligaste olyckstypen är singelolyckor 7 st singel olyckor med motorfordon med personskador som 

följd har inträffat på sträckan. I 5 av dessa har skadan uppkommit sedan fordonet kört in i en bergvägg 

eller kört ner i diket. 2 har inträffat vid cirkulationsplatsen norr om Bårhultsmotet. 

Vid cirkulationsplatserna i norr och söder samt vi Gamla Prästvägen har det skett olyckor där fordon 

som stannar inför korsningen blir påkörda bakifrån.  

Denna olyckssituationen kan tolkas som att den smala, delvis slingriga, vägen med kraftiga krön och 

med oförlåtande sidoområde bidrar dels till att olyckor uppkommer tex på grund av dålig sikt och dels 

till att de olyckor som sker ger personskador i större omfattning än de skulle göra på andra sträckor. 

En person har skadats efter att kört in i en älg nära Gamla Prästvägen och en bit söder därom 

skadades en person efter att väjt för ett rådjur och kört in i en bergvägg. Trots viltstängsel sker här 

alltså viltolyckor mitt på den aktuella vägsträckan.  
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Figur 24 Trafikolyckor som rapporterats på sträckan mellan 2013-01-01 och 2017-12-31.  

 

 

Upphinnande Påkörd bakifrån  

Singel kört i diket, Möte. Personbil kommer över 

på fel sida. Krockar med två 

mötande fordon och orsakar att 

ett av de fordonen krockar med 

ytterligare ett fordon. 4 fordon 

inblandade 2 personer lindrigt 

skadade. 

Avsvängande. Bil kör in i bil 

som i sin tur kör in i bil som 

skall svänga vänster. 3 fordon 

inblandade 3 personer lindrigt 

skadade. Ytterligare en 

liknande olycka på samma plats 

har rapporterats men då utan 

personskador 

Viltolycka. Kör in i Älg  

Singel. Kör in i bergvägg.  

Singel. Får sladd och kör då ner i 

diket för att undvika annat fordon.  
Singel / Vilt. Kör in i bergvägg 

för att undvika rådjur.  

Singel. Kör i dike vid kraftig 

halka.  

Övrigt. Busspassagerare trillade 

ur sätet pga sväng i hög 

hastighet.  

Singel. (Obs på Mediavägen ej 

på Landvettervägen) Trillar av 

motorcykeln vid ett gupp. 

Cykel singel. Trillar av cykeln vid 

kraftig inbromsning. 

Upphinnande. Påkörd bakifrån vid rondellen. 

(En liknande olycka på samma plats utan 

personskada finns också rapporterad) 

Singel. Kör rakt in i rondellen. 

Singel. Lastbil välter i rondellen. 

Lindriga olyckor 

Måttliga olyckor 
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 Förslag på åtgärder. 

 Ny gång- och cykelväg. 

Längst i söder, norr om Gamla Partillevägen, finns en kort sträcka av separat gång- och cykelbana i 

direkt anslutning till väg 535. Norr där om upp till Öjersjö är gång- och cykeltrafikanter hänvisade till 

körbanan på väg 535. Gång- och cykeltrafikanter från eller till Landvetter väljer sannolikt i första hand 

att ta sig via den mindre lokalvägen Gamla Prästvägen. Detta kräver dock att de färdas ca 500 meter 

på väg 535 samt att vägen korsas i plan.  

 

Figur 25 Cykelvägnät Öjersjö – Bårhult (trafiken.nu). 

Att cyklister och fotgängare är hänvisade till att färdas längs väg 535 och att korsa vägen i plan på 

sträckor utan en ordnad passage bedöms vara det största trafiksäkerhetsproblemet längs sträckan 

och bör åtgärdas. Enligt trafikolycksstatistiken har inga cykelolyckor inträffat här men sannolikt bidrar 

den osäkra trafiklösningen till att många helt undviker att cykla och i stället väljer andra färdmedel. 

Breddningen av vägen medför stora geotekniska kostnader. Bergsskärningar måste breddas och 

torvmossar grävas även om man väljer att enbart bredda för en gc-väg väster om befintlig väg längs 

hela sträckan. En sådan åtgärd bedöms som orimlig med motiveringen att om man skall spränga så 
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mycket berg bör man samtidigt förbättra standarden även för körbanan. Ett rimligare alternativ är att 

enbart bygga ut GC-väg mellan Gamla Prästvägen och Öjersjö.  

 

Figur 26 Idé till möjlig utbyggnad av cykelväg mellan Gamla Prästvägen och Öjersjö. 

 

Om man väljer att bygga en ny cykelväg på den västra sidan av väg 535 mellan Gamla Prästvägen 

och befintlig cykelväg vid Öjersjö behöver man bara bygga 450 meter cykelväg. Det blir dock dyrt och 

svårt att bredda för cykelbana på västra sidan vid en bergvägg med bullerskärm och bostadshus 

ovanför och det är också svårt att skapa en bra säker möjlighet för fotgängare och cyklister att korsa 

väg 535 vid Gamla Prästvägen. Att skapa en säker möjlighet att korsa vägen vid cirkulationsplatsen i 

Öjersjö är betydligt enklare då det redan finns mittrefug här och alla motorfordon håller en lägre 
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hastighet vid cirkulationen. Det bedöms också som enklare att bygga en cykelväg på östrasidan av 

vägen än på västra sidan. Ytterligare en alternativ utformning skulle kunna vara att bygga ny cykelväg 

öster om vägen fram till befintlig cykelbana och där bygga en trafiksäker korsningspunkt. Även här 

krävs det en större ombyggnad för att skapa en säker möjlighet för fotgängare och cyklister att korsa 

vägen. 

Att bygga ut drygt 700 meter gång- och cykelväg på östra sidan av vägen och skapa en gång- och 

cykelpassage vid cirkulationsplatsen i Öjersjö i samband med att denna ändå byggs om bedöms som 

det lämpligaste valet av åtgärd och det är detta alternativ på utformning som har används vid 

kostnadskalkyl för åtgärden. 

Strax norr om Gamla Prästvägen finns ett våtmarksområde med torvmäktigheter på mellan ca 1-6 m i 

anslutning till Landvettervägen. Befintlig väg går på bank på den aktuella sträckan vid våtmarken och 

bedöms vara grundlagd ovan en massutskiftning som genomförts genom undanpressning. 

Bankhöjderna vid våtmarken uppgår som mest till några meter.  

Att på sträckan vid våtmarken anlägga en gång- och cykelväg i nära anslutning till befintlig väg och i 

motsvarande profilplan bedöms medföra relativt stora kostnader. Bankhöjder på flera meter ovan torv 

kräver förstärkningsåtgärder. Att skifta ut torven ned till 6 m djup i direkt anslutning till befintlig 

Landvettervägen bedöms som ett komplext arbete med tillhörande trafikomledningar och etappvis 

schakt. Dessutom är torvdjupen lokalt så pass stora att utskiftningen delvis skulle behöva utföras med 

massundanpressning och därmed risk att viss torv då skulle kvarstå under utskiftningen med framtida 

sättningar som följd. Därför bör en sådan lösning kombineras med lång liggtid, så att eventuella 

sättningar hinner utbildas och därmed kan justeras innan färdigställandet. Det är således 

genomförbart att anlägga en gång- och cykelväg i direkt anslutning och i samma höjd som befintlig 

väg men det skulle medföra stora kostnader.  

Ett billigare alternativ vore att för den sträckan där gång- och cykelvägen korsar våtmarken separera 

den från befintliga Landvettervägen. Gång och cykelvägen skulle då kunna anläggas som en flytande 

konstruktion ovan torven och dess profil skulle följa strax ovan befintlig markyta för våtmarken, för att 

minimera tillskottslasterna på torven. Gång- och cykelvägen placeras i anslutning till Landvettervägens 

östra släntfot men med en lägre profil. En geotextil läggs ut ovan torven och den obundna 

överbyggnaden fylls ut ovan geotextilen. Gång- och cykelvägen får därefter en liggtid på några 

månader så att sättningarna från tillskottslasten till stor del hinner utbildas, därefter justeras uppkomna 

sättningar och vägen asfalteras. Denna lösning kommer inte vara helt bekymmersfri då den bedöms 

behöva framtida justeringar, eftersom vissa sättningar kommer uppstå efter gång- och cykelvägens 

färdigställande. De sträckor av gång- och cykelvägen som ej korsar våtmarken kan däremot anläggas 

i samma höjd som befintlig väg och behöver inte placeras lika långt från Landvettervägen. 

Kostnadskalkyl visar att utbyggnad av gång- och cykelbana kan förväntas kosta knappt 8 miljoner 

kronor. I kostnadskalkylen har det antagits att det är betydligt dyrare att bygga gång- och cykelväg 

genom våtmarksområdet än på andra sträckor längs vägen. Väljer man billigast möjliga 

byggnadsmetod genom torvområdet kan utbyggnadskostnaden eventuellt bli lägre än så. 

 Enklare faunapassage över befintlig väg. 

Uppskattad kostnad för en faunapassage över befintlig väg ca 13,5 miljoner kronor. Åtgärden beskrivs 

närmare i separat PM, ” Väg 535, Faunapassage på sträckan Öjersjö-Bårhult”. 

 Sidoområdesåtgärder. 

Bergsväggar och branta slänter tätt intill vägen på flera ställen gör att sidoområdena är oförlåtande. 

Ett litet misstag som gör att en trafikant svänger ut mot vägrenen leder här lätt till en 

personskadeolycka. Att skapa mer förlåtande sidoområden är enklare trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

som kan genomföras inom kort och till en relativt begränsad kostnad. 
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Nuvarande väg är cirka 7 meter bred, belagd yta, och i sidoområdena finns på flera sträckor båda 

oeftergivliga föremål och branta slänter, se exempelbilder nedan. 

 

Figur 27 Sträcka där det finns bergsväggar tätt intill båda sidor av vägen. 

  
  

Figur 28 och Figur 29 Exempel på sidoområden med bergsskärning inom säkerhetszonen respektive brant 

bankslänt (bilder från Google streetview). 

Nuvarande utformning har bedömts med hjälp av kraven i TRV publ 2015:086, ”VGU”. Krav för 

tvåfältsväg VR60 har tillämpats, dvs säkerhetszon 3 meter och släntlutning mindre än 1:3, se avsnitt 

1.1.4.1 i VGU.  

Lämpliga åtgärder har bedömts vara komplettering med räcken. Vid enkelsidiga räcken placeras 

dessa som sidoräcken i vägkant, men eftersom kravet på fri bredd mellan räcken är 7,5 meter måste 

dubbelsidiga räcken placeras utanför vägkant, som sidoplacerade räcken eller slänträcken. Val av 

räcken i bergskärning måste ske med hänsyn till deras arbetsbredd.  

På några kortare sträckor föreslås istället att enstaka lägre bergsklackar sprängs bort och 

säkerhetszonen kläs med jord. 

 

 

  

Figur 30 Exempel på bergsklack inom säkerhetszonen (bild från Google streetview). 
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Figur 31 Åtgärdsförslag sidoområdesåtgärder norr om Gamla Prästvägen 
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Figur 32 Åtgärdsförslag sidoområdesåtgärder söder om Gamla Prästvägen 
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I figurerna ovan och tabellen nedan redovisas förslag på åtgärder längs sträckan. Valet av åtgärder för 

delsträcka D påverkas av eventuella åtgärder för att skapa en säker faunapassage på sträckan.  

Sidoräcke innebär att räcke sätts direkt i linje med befintlig beläggningskant.  

Sidoplacerat räcke vid dubbelsidig åtgärd i bergskärning sätts något utanför befintlig beläggningskant 

för att erbjuda minst 7,5 meter mellan räcken. Ytan fram till räcket hårdgörs. Tillgänglig arbetsbredd är 

cirka 1 meter.  

Slänträcke sätts i bankslänt vid dubbelsidig åtgärd för att erbjuda minst 7,5 meter mellan räcken. 

Räcket kan behöva vara högre för att kompensera för placeringen. 

Tabell 9 Åtgärdsförslag för säkrare sidoområden. Betäckningar av delsträckor enligt kartöversikter ovan.. 

Bet Start Slut Sida Brist Åtgärdsförslag 

A 3/100 3/200 V Låga bergklackar i 
säkerhetszon 

Bortsprängning och jordtäckning 

B 3/400 3/490 H Enkelsidig bergskärning Sidoräcke 

X 3/370 3/580 V Vägslänt brantare än 1:3 Slänträcke 

Y 3/500 3/700 H Vägslänt brantare än 1:3 Slänträcke 

C 3/750 3/800 V Spridda, låga bergklackar 
i säkerhetszon 

Bortsprängning och jordtäckning 

C 3/750 3/900 H Spridda, låga bergklackar 
i säkerhetszon 

Bortsprängning och jordtäckning 

D 4/020 4/250 V Dubbelsidig bergskärning Sidoplacerat räcke, dubbelsidigt 

D 4/040 4/250 H Dubbelsidig bergskärning Sidoplacerat räcke, dubbelsidigt 

Z 4/250 4/350 V Vägslänt brantare än 1:3 Slänträcke 

Z 4/250 4/350 H Vägslänt brantare än 1:3 Slänträcke 

E 4/380 4/480 V Dubbelsidig bergskärning Sidoplacerat räcke, dubbelsidigt 

E 4/380 4/480 H Dubbelsidig bergskärning Sidoplacerat räcke, dubbelsidigt 

 

Bedömd omfattning för de olika åtgärderna är: 

• Sidoräcke: 100 meter 

• Sidoplacerat räcke: 650 meter 

• Slänträcke: 610 meter 

• Jordtäckt slänt: 300 meter 
 

Utöver angivna längder tillkommer räckesavslut.  

 

Kostnaden uppskattas till knappt 2 miljoner kronor 
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 Ny vägmarkering 

 

Figur 33 Dagens vägmarkeringar 

 

Idag finns en normal intermittent kantlinje längs vägen. Detta är enligt VGU ok standard. På sträckor 

där det är olämpligt med biltrafik utanför körfältet eller där man vill öka synbarheten kan det dock vara 

lämpligt att istället använda en heldragen kantlinje. Det bedöms därför som en lämplig åtgärd på den 

här sträckan att göra ny heldragen kantlinje som tydligt syns även vid vått väglag. Kantlinjen kan 

också förses med bullereffekt på de sträckor där det inte finns närliggande bebyggelse som kan 

störas. Kantlinje av typen H(0,2)VB skulle tex kunna vara ett lämpligt val på större delen av sträckan. 

Samtidigt som man målar nya kantlinjer bedöms det som lämpligt att även måla ny mittlinje. 

Att göra nya vägmarkeringar är en billig åtgärd. Kostnadskallkylen visar på en kostnad på under 0,5 

miljoner kronor. 

 Belysning. 

Befintliga belysning utefter väg 535 finns enligt följande, se även Figur 34: 

• Norr om Furulundsvägen är väg 535 belyst. 

• I korsningen med Furulundsvägen sträcker sig belysningen ytterligare cirka 100 meter 

söderut längs väg 535.  

• Korsningarna Osbäcksvägen och Öjersjövägen är belysta.  

• Sträckan mellan korsningarna med Öjersjövägen och väg 548, Nya Öjersjövägen, är 

belyst.  

• Cirkulationsplatsen i korsningen med väg 548, Nya Öjersjövägen, är belyst med 

stolpar utanför cirkulationen samt med en mast i mitten av rondellen. Söder om 

cirkulationen är väg 535 belyst på en sträcka av cirka 250 meter. 
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Figur 34 Befintlig belysning utefter väg 535 markerat i blått. 

I vägplanen som togs fram gjordes bedömningen att ny väg inte skulle belysas i större omfattning än 

den belyses idag. I vägplanen gjordes bedömningen att inte heller den nya gång- och cykelvägen 

mellan Öjersjö och Bårhult skulle belysas eftersom den inte tillhör någon av de utpekade cykelstråken 

in mot Göteborg. 

Om Trafikverket väljer att belysa väg 535 mellan Bårhult och Furulund handlar det om att ny belysning 

behöver uppföras på totalt cirka 3 720 meter väg. Det antas att det behövs en belysningsstolpe var 30 

meter vilket innebär att inom etapp 4 krävs ca 80 stolpar längs de 2 400 meter väg som saknar 

belysning.  

Även inom etapp 3 kan det vara lämpligt att sätta upp belysning längs sträckor som saknar belysning 

idag. Det rör totalt sa 1420 meter väg mellan de belysta korsningspunkterna.  

I andra likvärdiga projekt har varje belysningspunkt (inklusive el, armatur, stolpe, markarbeten osv) 

kostat cirka 25 000 kr. Där till kommer kostnader för oförutsett, projektering med mera. Kostnaden för 

belysning längs etapp 4 uppskattas till ca 2,5 miljoner kronor och längs etapp 3 till ca 1,5 miljoner 

kronor. 
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 Förenklad riskbedömning för yt- och 

grundvatten 

 Inledning 

 Arbetsmetod 

Riskbedömningen baseras på den metod för riskbedömning för yt- och grundvattenförekomster som 

redovisas i Trafikverkets handbok Yt- och grundvattenskydd, publikation 2013:135. Kortfattat kan 

sägas att den utgår från en generell modell för riskhantering där begreppet risk bryts ner i 

komponenter, se Figur 35 som hämtats ur handboken. 

 
 

 
Figur 35 Generell modell för riskhantering. Risk bryts ner i komponenter som kan kvantifieras och vägas samman. 

Metoden som presenteras i handboken är en riskmodell som kombinerar kvantitativa och kvalitativa 

analyser. Denna modell bygger på att bedöma parametrarna sannolikhet, värde och sårbarhet inom 

vardera fem klasser. Därefter vägs dessa samman till en risknivå som också innefattar fem klasser. 

Riskanalysen har genomförts på en översiktlig nivå, motsvarande en riskanalys på nivå 2 enligt 

Trafikverkets handbok. Det innebär att de bedömningar som görs är på den säkra sidan och att 

bedömd risknivå inte kan förväntas bli högre om en mer detaljerad analys görs i det fortsatta arbetet. 

Viss fördjupning har gjorts i de fall klassningen bedömts osäker och detta även påverkat den slutliga 

riskbedömningen. 

Arbetet redovisas i följande steg: 

1. Beskrivning av yt- eller grundvattenförekomsten och bedömning av värdeklass. 

2. Bedömning av sårbarhetsklass. 

3. Samlad bedömning av konsekvensklass, baserat på värde och sårbarhet. 

4. Bedömning av sannolikhetsklass efter beräkning av återkomsttid för relevant olycka. 

5. Samlad bedömning av riskklass, baserat på konsekvens och sannolikhet. 
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 Riskobjekt 

Riskobjektet i detta fall är trafiken på väg 535, den är dock inte utpekad som rekommenderad 

transportväg för farligt gods. Trafikflödet på berörda vägsträckor redovisas i Tabell 10 och Figur 36. 

Tabell 10 Trafikmängder på berörda vägsträckor. 

Vägsträcka Totaltrafik år 2017 

(VADT, fordon/dygn) 

Tung trafik år 2017 

(VADT, fordon/dygn) 

Norr Kåsjön 18 100 1 400 

Syd Kåsjön 17 300 1 300 

Syd Öjersjö 12 200 1 200 

 

 

Figur 36 Översikt av trafikmängder utefter väg 535. 

 

Riskbedömningen beskriver nuvarande förhållanden. Den utgår från trafikflödet, särskilt tunga fordon, 

utan att närmare studera uppgifter om transporterat farligt gods.  
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 Skyddsobjekt 

De skyddsobjekt som studeras i riskbedömningen är Kåsjöns vattentäkt och Natura 2000-området 

Maderna-Haketjärn. Skyddsobjekten beskrivs närmare i samband med bedömning av värdeklass. 

 Riskbedömning - vattentäkt 

 Värdeklass 

Värdet på ett skyddsobjekt är en parameter som det kan råda väsentligt skilda uppfattningar om. 

Trafikverket redovisar en värdering i fem klasser, men utgångspunkten för Trafikverket är att samtliga 

vattenförekomster har ett signifikant värde som motiverar hänsyn. En indelning i klasser innebär alltså 

inget uteslutande från hantering, men är nödvändig för att kunna göra prioriteringar vad gäller 

utredningar och åtgärder. 

En mera specifik värdering måste göras från objekt till objekt och det är att förvänta stora svårigheter 

med att åstadkomma enhetliga och rättvisande bedömningar. Den princip för värdering som föreslås 

här bygger på följande: För ytvatten utgås ifrån om det finns ett utpekat värde i form av ”särskilt 

värdefullt vatten”, Natura 2000-område eller dricksvattentäkt. 

Kåsjön är Partille kommuns huvudvattentäkt. En ca 500 meter lång sträcka av väg 535 vid Åstebo är 

belägen inom Kåsjöns tertiära vattenskyddszon. Av vattentäktens skyddsföreskrifter framgår att: 

Syftet med den tertiära zonen är att även mark och vattenutnyttjande som negativt kan 

påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av 

vattenskyddsområdet. Den tertiära zonen omfattar resterande delar av avrinningsområdet till 

Kåsjön. 

Bakgrundsinformation om vattentäkten har hämtats från Partille kommun och GR. 

Partille kommun har mjukt vatten av mycket god kvalitet. Vattnets pH är cirka 8. Till största 

delen producerar vi vårt dricksvatten själva. Vi köper även en del dricksvatten från Göteborg. 

Vi tar vårt råvatten från Kåsjön och renar det i vårt nya vattenverk med en mycket avancerad 

reningsanläggning, bland annat med nanofilter och UV-ljus som ger högre vattensäkerhet och 

ökad kapacitet. 

Ale, Härryda, Mölndals och Partille kommuner är beroende av vattenleveranser från Göteborg 

i ett krisläge som berör deras egna vattenanläggningar.  

Sammantaget bedöms vattentäkten ha värdeklass 3-4, som i Trafikverkets handbok beskrivs så här:  

• Värdeklass 3 – Värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som nyttjas för dricksvattenförsörjning 

för en medelstor population och där reserv- och alternativkapacitet finns tillgänglig 

• Värdeklass 4 – Mycket värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som är av betydelse för en 

utpekad och särskild skyddad ekologisk miljö. 

Värderingen motiveras med att vattentäkten nyttjas för dricksvattenförsörjning för en medelstor till stor 

population och att viss reservkapacitet finns tillgänglig.  



 Uppdragsnr: 1031613-24   Version: 3 

 Underlags PM  |  Utredningar i samband med ÅVS väg 535 

 

n:\103\16\1031613\24  stöd vid åvs 2017\5 arbetsmaterial\01 dokument\underlag åvs väg 535 rapport.docx 2018-04-23  |  46(62) 

 Sårbarhetsklass 

I Trafikverkets handbok är en vattenförekomsts sårbarhet för utsläpp av t ex drivmedel direkt kopplad 

till förväntade transporttider hos ett föroreningsutsläpp.  

Av handboken framgår vidare att man ur ett drickvattenskyddsperspektiv generellt kan betrakta 

ytvatten som något mindre sårbara så att högre sårbarhetsklass än 3 sällan blir aktuell.  

6.2.2.1 Översiktligt bedömd sårbarhetsklass 

Den aktuella vattentäkten kan därför inledningsvis bedömas ha sårbarhetsklass 2-3, se nedan.  

• Sårbarhetsklass 2 – Spridningsförloppet av ett utsläpp är starkt begränsat, men kommer med 

tiden ändå att förorena skyddsobjektet om inte sanering görs. Exempelvis en transformator 

som läcker ut några hundra liter olja på finkornig jord där den beräknade vertikala 

transporttiden är några decimeter per dygn. Här förväntas den omättade zonen ha en 

kvarhållande kapacitet så att flödet i princip upphör. Föroreningen kan dock förväntas att åter 

mobiliseras vid nederbörd, särskilt vid starkare sådan. 

• Sårbarhetsklass 3 – Spridningsförloppet vid ett utsläpp är begränsat så att akuta och 

efterföljande räddnings- och saneringsinsatser förhindrar skada på skyddsobjektet även under 

mindre gynnsamma förutsättningar. Alternativt är skadan på skyddsobjektet av sådan art att 

den kan fortsätta att fungera om än i reducerad omfattning. Exempelvis en vattentäkt där 

halkbekämpning medför förhöjda kloridhalter. Denna är brukbar även om kloridhalterna 

överskrider gällande riktvärden. 

6.2.2.2 Fördjupad bedömning av sårbarhetsklass 

Bedömningen av sårbarhetsklass är av stor betydelse för den samlade konsekvensbedömningen och 

har därför fördjupats.  Detta motiveras framförallt med att vägen ligger inom den tertiära zonen i 

skyddsområdet. Förorenande utsläpp inom detta bedöms inte kunna skada vattentäkten i det korta 

tidsperspektivet. Med hänsyn tagen till att Öjersjö brandstation ligger i närområdet är också 

förutsättningarna för en framgångsrik sanering goda.  

Avsikten är att genom fördjupa bedömningen kunna komma fram till en sårbarhetsklass att tillämpa för 

Kåsjöns vattentäkt, antingen 2 eller 3.  Detta görs genom att pröva om beskrivningen av 

sårbarhetsklass 2 är tillämpbar på situationen vid Kåsjön.  

Klass 2 innebär:  

• Spridningsförloppet av ett utsläpp är starkt begränsat, men kommer med tiden ändå att 

förorena skyddsobjektet om inte sanering görs.  

Väg 535 ligger inom den tertiära zonen, de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga 

zoner. I denna zon är det enligt Naturvårdsverket av stor vikt att beakta de föroreningar som i ett långt 

tidsperspektiv kan påverka vattentäkten.  Begreppet ”långt tidsperspektiv” kan anses motsvara 

begreppet ”med tiden” i beskrivningen av sårbarhetsklass 2.  

Om väg 535 hade legat inom den sekundära skyddszonen hade situationen inte klarat kravet för klass 

2. Detta då syftet med att avgränsa en sekundär zon enligt Naturvårdsverket är att skydda 
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ytvattendraget eller sjön från föroreningsspridning via avrinning direkt på marken och/eller via 

grundvattnet.  

Slutsatsen är att sårbarhetsklassen bör bedömas som klass 2, det är inte akut risk för påverkan på 

möjligheten att ta dricksvatten ur Kåsjön i samband med utsläpp, men eventuella utsläpp behöver 

saneras för att inte långsiktigt påverka vattenkvaliteten. 

 Sammanvägd konsekvensklass 

Bedömd klassificering av värde och sårbarhet används som ingångsvärden för den sammanvägda 

konsekvensklassen. Den sammanvägda konsekvensklassen i detta fall bedöms i till klass 2-3. Denna 

ges av den konsekvensmatris som redovisas i Figur 37. 

• Konsekvensklass 2 – Lindrig – Ett utsläpp utgör ingen omedelbar skada, men ett hot om 

skada kvarstår tills sanering är genomförd. 

• Konsekvensklass 3 – Stor – En vattenresurs lider skada, men kan återställas. Dess funktion 

kvarstår under återställningstiden om än i begränsad omfattning. 

 

 

I konsekvensmatrisen redovisas 

ingångsvärdena: 

• Värdeklass 3 - 4 

• Sårbarhetsklass 2  

 

Slutsatsen är att konsekvensklassen 

bedöms bli 2 - 3. 

 

 
Figur 37 Konsekvensmatris (Trafikverket), med värdering. 

 Sannolikhetsklass 

Sannolikheten avser i detta fall händelser, som leder till utsläpp av ämnen som kan vara skadliga för 

vatten. Sådana sannolikheter är generellt mycket svåra att kvantifiera. 

Vid en närmare analys av sannolikheten beräknas en återkomsttid för vägolycka med utsläpp av 

farliga vätskor. Beräkningen utgår från antalet tunga fordon och generell statistik över andel farligt 

godstransporter. Vidare tas hänsyn till vägtyp, trafikflöde och väglängd inom skyddsområde för 

vattentäkt. Aktuell väglängd är 0,5 km och den tunga trafiken på den sträckan har uppmätts till 1 400 

fordon per vardagsmedeldygn, vilket använts istället för årsdygnstrafik (ÅDT) vid bedömning av 

sannolikhet. I detta fall fås en återkomsttid på 87 år. 

Erfarenhetsmässigt är vardagsdygnstrafiken (VADT) på vägar av aktuell karaktär generellt minst 10% 

högre än ÅDT, vilket sannolikt gäller även för den tunga trafiken. Om en schablonmässig omräkning, 
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ÅDT=0,9xVADT, används blir återkomsttiden cirka 100 år. Återkomsttidens indelning i olika 

sannolikhetsklasser redovisas i Figur 38. 

 

 

Beräkningarna visar på en återkomsttid 

av 87 år för vägolycka med utsläpp inom 

vattenskyddsområdet. Således bedöms 

sannolikhetsklassen till 3.  

 

 
Figur 38 Sannolikhetsklasser för riskanalys, nivå 2 (Trafikverket). 

 Sammanvägd riskklass 

Bedömd klassificering av sannolikhet och konsekvens används som ingångsvärden för den 

sammanvägda riskklassen. Denna ges av den matris som redovisas i Figur 39.  

Den sammanvägda riskklassen enligt riskmatrisen bedöms till 1-3. 

• 1 – Låg risk (grönt) – låg sannolikhet för skadehändelser och/eller nödvändiga 

saneringsinsatser vid utsläpp tar små resurser i anspråk. 

o Förebyggande åtgärder är inte motiverade. 

• 2 – Förhöjd risk (gult) – konsekvenserna av en skadehändelse är inte försumbara, för de 

flesta tänkbara händelser är dock förutsättningarna för lyckad sanering mycket goda.  

o Smärre riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade. 

 

 

I konsekvensmatrisen redovisas 

ingångsvärdena: 

• Konsekvens: Lindrig eller stor. 

• Sannolikhetsklass: 3 

 

Slutsatsen är att riskklassen blir 1-2 , grönt 

eller gult. 

 
Figur 39 Riskmatris (Trafikverket), med värdering. 
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 Riskbedömning – Natura 2000 

 Värdeklass 

Värdet på ett skyddsobjekt är en parameter som det kan råda väsentligt skilda uppfattningar om. 

Trafikverket redovisar en värdering i fem klasser, men utgångspunkten för Trafikverket är att samtliga 

vattenförekomster har ett signifikant värde som motiverar hänsyn. En indelning i klasser innebär alltså 

inget uteslutande från hantering, men är nödvändig för att kunna göra prioriteringar vad gäller 

utredningar och åtgärder. 

En mera specifik värdering måste göras från objekt till objekt och det är att förvänta stora svårigheter 

med att åstadkomma enhetliga och rättvisande bedömningar. Den princip för värdering som föreslås 

här bygger på följande: För ytvatten utgås ifrån om det finns ett utpekat värde i form av ”särskilt 

värdefullt vatten”, Natura 2000-område eller dricksvattentäkt.  

Nedströms väg 535 ligger våtmarksområdet Maderna-Haketjärn, som är utpekat som ett Natura 2000-

område. Området SE0520157 Maderna-Haketjärn utgör ett Natura 2000-område enligt art- och 

habitatdirektivet. Till området finns en bevarandeplan från 2005 som Länsstyrelsen uppdaterade och 

fastställde i december 2016. I bevarandeplanen redovisas bevarandesyftet, utpekade naturtyper och 

preliminära bevarandemål, ur bevarandeprogrammet: 

Prioriterade bevarandevärden: I Natura 2000-området Maderna-Haketjärn är de prioriterade 

värdena hedmiljöerna med fukthedarna som hyser värdefulla bestånd av den rödlistade 

klockgentianan (VU) och den starkt hotade alkonblåvingen (EN). De prioriterade 

bevarandevärdena är kopplade till förekomst av suboceaniska fukthedar och den mosaik av 

fukthedar, våtmarker och skogsmiljöer som finns i området. Inom våtmarkskomplexet finns 

även små dystrofa sjöar och arter knutna till dessa. 

Motivering: Området utgör ett naturligt och relativt opåverkat våtmarksområde bestående av 

bland annat fukthedar med rödlistade och sällsynta arter, små dystrofa sjöar (Haketjärnen och 

Långevatten) och även rikt biologiskt liv avseende mossor, insekter och fåglar. 

Av bevarandeprogrammet framgår tydligt att vattenmiljöer är en viktig del av Natura 2000-området, 

men inte är de enda värdena. Trafikverkets handbok rekommenderar att Natura 2000-områden ska 

ges värdeklass 4-5, som i Trafikverkets handbok beskrivs så här:  

• Värdeklass 4 – Mycket värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som är av betydelse för en 

utpekad och särskild skyddad ekologisk miljö. 

• Värdeklass 5 – Särskilt värdefulla vatten. Exempel: Ett vatten som utgör en fundamental 

förutsättning för en utpekad och särskilt skyddad ekologisk miljö. Ett vatten med hög 

uttagskapacitet som nyttjas för dricksvattenförsörjning för en stor population och där reserv- 

och alternativkapacitet saknas. 

Föroreningar från väg 535 måste transporteras med något av tre vattendrag innan de når Natura 

2000-området, vilket innebär att riskbedömningen inte avser Natura 2000-området i sig utan de tre 

direkt påverkade vattendragen. Med hänsyn till detta bedöms värdeklassen för vattendragen till 4, 

mycket värdefulla vatten som är av betydelse för en skyddad ekologisk miljö. 
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 Sårbarhetsklass 

I Trafikverkets handbok är en vattenförekomsts sårbarhet för utsläpp av t ex drivmedel direkt kopplad 

till förväntade transporttider hos ett föroreningsutsläpp. Underförstått är dessa transporttider i sin tur 

kopplade till antagna olycksförlopp och i hög grad de förväntningar som kan ställas på insatser i 

termer av räddningstjänst och sanering som följer efter en olycka. Specifikt i vilken mån man inom 

förväntade transporttider hinner ta kontroll över utsläppet genom att stoppa ytterligare spridning 

och/eller hinner med sanering. Ur ekologiskt perspektiv kan ytvattenförekomster vara mycket sårbara. 

Omsättningstiden hos vattenförekomsten är avgörande och särskilt vid strömmande vatten kan 

skadan eller störningen vara begränsad till timmar eller dygn. Även vid långsammare omsättningstider 

så är det rimligt att anta att ytvattenförekomsten inom överskådlig tid kan saneras eller på annat sätt 

återfå en renhet som möjliggör dricksvattenuttag eller att de ekologiska förutsättningarna återställs. 

Med utgångspunkt från de exempel som ges i Trafikverkets handbok bedöms sårbarhetsklassen i 

detta fall ligga inom klasserna 3-4:  

• Sårbarhetsklass 3 – Spridningsförloppet vid ett utsläpp är begränsat så att akuta och 

efterföljande räddnings- och saneringsinsatser förhindrar skada på skyddsobjektet även under 

mindre gynnsamma förutsättningar. Alternativt är skadan på skyddsobjektet av sådan art att 

den kan fortsätta att fungera om än i reducerad omfattning. Exempelvis en vattentäkt där 

halkbekämpning medför förhöjda kloridhalter. Denna är brukbar även om kloridhalterna 

överskrider gällande riktvärden. 

• Sårbarhetsklass 4 – Vid god beredskap och gynnsamma förutsättningar så klarar man med 

räddnings- och saneringsinsatser att efter inträffad skadehändelse förhindra skada på 

skyddsobjektet eller att det bedöms möjligt att inom överskådlig tid reparera den skada som 

uppkommer på skyddsobjektet. Exempelvis ett ekosystem som förorenas och där ekologin lidit 

svår skada. Efter sanering så kvarstår dock inga föroreningar och ekosystemet har möjlighet 

att återhämta sig. 

Som synes ovan ger exempelbeskrivningen för sårbarhetsklass 3 ingen tydlig ledning vad gäller 

ekologiska värden. Viktiga faktorer för bedömningen är: 

• Föroreningar från väg 535 måste transporteras med något av tre vattendrag innan de når 

Natura 2000-området. Avstånden är som mest något hundratal meter, vilket talar för en snabb 

transport, tidsmässigt sett. Det faktum en olycka inte bedöms påverka mer än ett vattendrag 

kan tala för lägre sårbarhet, men kan också bedömas inom ramen för 

sannolikhetsbedömningen. Sårbarhetsbedömningen bör dock ta hänsyn till att det vattendrag 

som tar emot en förorening inte är den enda vattentillförseln till området som under en 

saneringsperiod kan förses med vatten från andra vattendrag. 

• Tiden för spridning inom Natura 2000-området är längre p g a mer stillastående vatten. Det 

innebär att på kort sikt skadas endast värden i en del av området av ett utsläpp, vilket talar 

mot att ekosystemet skulle lida svår skada i området som helhet. 

• Förutsättningarna för en snabb insats från räddningstjänstens sida är goda då Öjersjö 

brandstation ligger inom närområdet.  

Dessa faktorer talar för att en lägre sårbarhetsklass är mer trolig men klass 4 kan inte uteslutas och 

Natura 2000-områdets sårbarhetsklass bedöms till 3-4.  
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 Sammanvägd konsekvensklass 

Bedömd klassificering av värde och sårbarhet används som ingångsvärden för den sammanvägda 

konsekvensklassen. Den sammanvägda konsekvensklassen i detta fall bedöms i till klass 4. Denna 

ges av den konsekvensmatris som redovisas i Figur 40:  

• Konsekvensklass 4 – Mycket stor – En dricksvattenresurs som försörjer tiotusentals 

personer slås ut temporärt, men kan återställas. 

Angående de exempeltexter som ges i Trafikverkets handbok sägs dock uttalat att: 

På grund av komplexiteten vid konsekvensbedömningar väljs här en mera kvalitativt 

orienterad indelning i konsekvensklasser där klasserna avser att representera olika 

storleksordningar i termer av störningar och åtgärdskostnader som skulle uppkomma vid en 

skadehändelse.  

 

 

 

I konsekvensmatrisen redovisas 

ingångsvärdena: 

• Värdeklass 4 

• Sårbarhetsklass 3 - 4 

 

Slutsatsen är att konsekvensklassen 

bedöms bli 4. 

 

 
Figur 40 Konsekvensmatris (Trafikverket), med värdering. 

 Sannolikhetsklass 

Sannolikheten avser i detta fall händelser, som leder till utsläpp av ämnen som kan vara skadliga för 

vatten. Sådana sannolikheter är generellt mycket svåra att kvantifiera 

Vid en närmare analys av sannolikheten beräknas en återkomsttid för vägolycka med utsläpp av 

farliga vätskor. Beräkningen utgår från antalet tunga fordon och generell statistik över andel farligt 

godstransporter. Vidare tas hänsyn till vägtyp, trafikflöde och väglängd för det som kallas 

konfliktsträckan, där ett utsläpp kan utgöra en väsentlig risk för vattenförekomsten. I detta fall kan man 

antingen se de berörda vattendragen som mottagare av utsläppet eller Natura 2000-området som 

helhet.  

I norra delen av Öjersjö ligger Osbäcken som rinner ut i sjön Maderna. Utsläpp längs en sträcka av ca 

0,7 km bedöms kunna transporteras vidare till Natura 2000-området. 

 



 Uppdragsnr: 1031613-24   Version: 3 

 Underlags PM  |  Utredningar i samband med ÅVS väg 535 

 

n:\103\16\1031613\24  stöd vid åvs 2017\5 arbetsmaterial\01 dokument\underlag åvs väg 535 rapport.docx 2018-04-23  |  52(62) 

Längre söderut utefter vägen ligger två namnlösa vattendrag som även de rinner ut i Natura 2000-

området. Utsläpp längs en sträcka av ca 0,8 km respektive ca 0,6 km bedöms kunna transporteras 

vidare till Natura 2000-området.  

Den tunga trafiken på de sträckorna har uppmätts till 1 200 - 1 400 fordon per vardagsmedeldygn, 

vilket använts istället för årsdygnstrafik (ÅDT) vid bedömning av sannolikhet. I detta fall fås en 

återkomsttid på 22 år för en olycka på någon av sträckorna, respektive 60-80 år för varje enskild 

sträcka.  

Erfarenhetsmässigt är vardagsdygnstrafiken (VADT) på vägar av aktuell karaktär generellt minst 10% 

högre än ÅDT, vilket sannolikt gäller även för den tunga trafiken. Om en schablonmässig omräkning, 

ÅDT=0,9xVADT, används blir återkomsttiden cirka 25 år. Återkomsttidens indelning i olika 

sannolikhetsklasser redovisas i Figur 41. 

 

 

Beräkningarna visar på en återkomsttid av 

22 år för vägolycka med utsläpp som kan 

avrinna till Natura 2000-området. Således 

bedöms sannolikhetsklassen till 3.  

 

 

Figur 41 Sannolikhetsklasser för riskanalys, nivå 2 (Trafikverket) 

 Sammanvägd riskklass 

Bedömd klassificering av sannolikhet och konsekvens används som ingångsvärden för den 

sammanvägda riskklassen. Denna ges av den konsekvensmatris som redovisas i Figur 42.  

Den sammanvägda riskklassen enligt konsekvensmatrisen bedöms till 3. 

• 3 – Måttlig risk (orange) – olyckshändelser inom skyddsobjektet har förekommit, 

konsekvenser av utsläpp är betydande 

o Riskreducerande förebyggande åtgärder bör vidtas, omfattande åtgärder kan i vissa 

fall vara motiverade. 
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I konsekvensmatrisen redovisas 

ingångsvärdena: 

• Konsekvens: mycket stor. 

• Sannolikhetsklass: 3 

 

Slutsatsen är att riskklassen blir 3, 

orange.  

 
Figur 42 Riskmatris (Trafikverket), med värdering. 

 Rekommendationer – riskreducerande åtgärder 

 Kåsjöns vattentäkt 

Utgående från samlade riskbedömningen, riskklass 1-2, kan smärre riskreducerande förebyggande 

åtgärder vara motiverade. Sådana åtgärder föreslås vara inriktade på att: 

• Säkerställa att utsläpp inte kan nå Kåsjön direkt utan fördröjs inom den tertiära skyddszonen. 

• Underlätta sanering genom fördröjningsåtgärder t ex i naturliga lågpunkter.  

 

 Natura 2000-området Maderna - Haketjärn 

Utgående från samlade riskbedömningen, riskklass 3, bör riskreducerande förebyggande åtgärder 

vidtas. Sådana åtgärder föreslås vara inriktade på att: 

• Förhindra att utsläpp når de tre berörda vattendragen innan räddningstjänsten har möjlighet 

att stoppa vidare avrinning till Natura 2000-området. Detta kan ske t ex genom att utsläpp 

fördröjs i diken och inte rinner av direkt till vattendrag. 

• Förbereda lämpliga platser där föroreningar som nått vattendragen kan stoppas innan de når 

Natura 2000-området. 

 

 

 



 Uppdragsnr: 1031613-24   Version: 3 

 Underlags PM  |  Utredningar i samband med ÅVS väg 535 

 

n:\103\16\1031613\24  stöd vid åvs 2017\5 arbetsmaterial\01 dokument\underlag åvs väg 535 rapport.docx 2018-04-23  |  54(62) 

 Buller 

 Nuläge 2018 

Uppdaterade beräkningar är genomförda för nuläge år 2018. Trafiksiffrorna är hämtade från en 

mätning från 2017, se Figur 43, som räknats upp med 2 % till år 2018. Tidigare nulägesberäkningar 

baserades på trafiksiffror för år 2014.  

 
Figur 43 Trafikflöden för år 2017 de inringade värdena har räknats upp med 2% för att beskriva trafikmängden 
2018. 

I beräkningarna användes följande trafiksiffror: 

• 17 700, 7% tung trafik, 70 km/h på norra delen  

• 12 450, 8 % tung trafik, 70 km/h södra delen 

I dagens läge, år 2018, beräknas 38 (24 år 2014) enfamiljshus har ljudnivåer över riktvärdet ekvivalent 

ljudnivå 55 dBA vid fasad varav 17 (13 år 2014) hus har detta överskridande även i plan 1.   

Vid 3 (3 år 2014) enfamiljshus beräknas även maximal ljudnivå ligga över 70 dBA utomhus vid mest 

utsatta fasad i plan 1.  

Resultatet av beräkningarna visade att ljudnivåerna för de mest utsatta bostäderna är ca 1 dBA högre 

för nuläge 2018 än för nuläge 2014. De mest bullerutsatta bostäderna beräknas därmed ha en 

ekvivalent ljudnivå på 61 dBA mot tidigare beräknade 60 dBA. Gränsen för övervägande av åtgärder i 

befintlig miljö ligger på ekvivalent ljudnivå 65 dBA och inga av husen inom utredningsområdet är i 

närheten av denna nivå. 

 Tidigare bullerutredning för etapp 3 

I den tidigare genomförda bullerutredningen, PM buller, analyserades behoven av 

bullerskyddsåtgärder för ett planalternativ där vägen både breddades och till stor del flyttades österut. 

Utredningen omfattade den del som motsvarar etapp 3 i den ÅVS som är under framtagande. 
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Två skärmar och en bullervall föreslogs som vägnära åtgärder. Dessa skulle vid behov kompletteras 

av fasadåtgärder samt lokala skärmåtgärder för uteplatser efter inventering inför byggstart. 

Skillnaden mellan Nollalternativet och Planalternativet är främst trafikförutsättningarna och vägens 

placering. 

I planalternativet var prognosticerad ÅDT kring 30 % högre än i nollalternativet, hastigheten höjd från 

70 km/h till 80 km/h och andelen tung trafik ökad med upp till 2%. Vägen flyttades i sidled bort från 

bebyggelsen och skärmades delvis av naturliga formationer i terrängen. 

Detta innebär att beräknade ljudnivåer blev lägre i planalternativet utan bullerskyddsåtgärder än i 

nollalternativet längs delar av sträckan.  

Beräkningsresultaten från den tidigare bullerutredningen samt den kunskap om förhållandena längs 

etapp 3 som framkommit under utredningen ligger till grund för bedömningen av behovet av 

bullerskyddsåtgärder i nollalternativet 2040, dvs. i det fall väg 535 inte byggs om. I kapitel 7.2 

redovisas en sammanställning av resultaten för nollalternativet år 2040 samt ett resonemang kring 

vilka åtgärder som kan vara rimliga att utreda för att nå ekvivalent ljudnivå 55 dBA vid befintliga 

bostäder. 

 Behov av bullerskyddsåtgärder för nollalternativet år 2040 

 Åstebo 

I norr ligger Åstebo med ett vandrarhem och ett lägenhetshotell, se Figur 44. Ljudnivåerna beräknas 

år 2040 att ligga mellan 57-60 dBA vid vandrahemmet och på 55 dBA vid lägenhetshotellet. Det är 

mellan 0-2 dBA lägre än i ombyggnadsalternativet. På denna sträcka skilde sig inte planalternativets 

placering mot nollalternativets placering och skillnaden i ljudnivå beror enbart på skillnaden i 

trafikförutsättningar. 

 

Figur 44 Bostäder med ekvivalent ljudnivå > 55 dBA i nollalternativet 2040. 

Inga vägnära bullerskyddsåtgärder bedömdes vara nödvändiga för att klara riktvärdena inomhus vid 

lägenhetshotellet i planalternativet. Istället skulle fönster inventeras och vid behov bytas. Samma 

slutsats kan dras för nollalternativet och det innebär att några fönster på vandrarhemmet kan behöva 

bytas.  

Det innebär att både lägenhetshotellet och vandrahemmet behöver inventeras inför byggskedet för att 

avgöra om fasadåtgärder krävs för att klara riktvärden för buller inomhus. En rimlig bedömning är att 

fönster kan behöva bytas på vandrarhemmets mest utsatta fasader men att inga fönsterbyten kommer 

att bli aktuella för lägenhetshotellet. Precis som för ombyggnadsalternativet kan det röra sig om högst 

20-30 fönster och kostnaderna skulle landa på mellan 0,2-0,5 miljon kr. 
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 Silverhjelmsvägen/Grönåsvägen 

Väster om vägen ligger ett stort område med enfamiljshus och parhus i mellan 1-2 våningsplan, se 
Figur 45. Mitt i området ligger en infartsväg från väg 535 och söder om denna finns en låg bullervall. 
 
10 av husen beräknas få ljudnivåer över 55 dBA i nollalternativet i både 1 och 2 våningsplanet. 
Nivåerna ligger mellan 56-61 dBA vilket är mellan 0-4 dBA högre än i planalternativet utan 
bullerskyddsåtgärder, trots att trafikförutsättningarna i nollalternativet generellt genererar mindre buller 
än i planalternativet. Ljudnivåerna i nollalternativet beräknas bli högre än i planalternativet pga av att 
vägen i dagens placering ligger närmare bostadsbebyggelsen och inte har den skärmning som vägen 
skulle fått i planalternativets nya placering.  
 

 

Figur 45 Bostäder med ekvivalent ljudnivå > 55 dBA i nollalternativet 2040. 

 
För att sänka ljudnivåerna till 55 dBA vid dessa bostadsfasader i markplanet och vid uteplats kan en 
bullerskärm och/eller bullervall vara aktuell.  
 
Den skärm som föreslagits i planalternativet var 2 m hög och 240 m lång och beräknades, tillsammans 
med vägens placering och vägskärning som skapades, sänka ljudnivån för alla berörda bostäder i 
detta område till 55 dBA på plan 1.  
 
Topografin på delsträckan är varierande och vägen går på den norra delen på en 2-3 m hög vägbank 
för att på den södra delen istället skärmas av en låg vall, se topografin i Figur 46. 
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Figur 46 Marknivåer inklusive befintlig vall på aktuell sträcka. Hus med > 55 dBA markerade i turkos. Text samt 

streckade linjer beskriver förslag på åtgärder för nollalternativet. 

 
När vägen istället ligger kvar i samma läge som idag så kan en del bullerskärmande nytta fås av den 
befintliga bullervallen i södra delen av området. Bullervallen är dock för låg och för kort för att ge 
tillräckligt bullerskydd för husen närmast bakom. Vallen kan höjas ca 1 m och förlängas med ca 75 m 
fram till infartsvägen mitt för området vilket skulle sänka bullernivåerna för tre av husen, se Figur 46. 
 
För att sänka ljudnivåerna vid resterande bullerutsatta hus norr om infartsvägen kan antingen en ny 
vall eller en skärm med längden ca 200-250 m lång byggas längs vägen. Topografin på delsträckan är 
inte helt gynnsam för att anlägga en vall då vägen på del av denna sträcka går på en mellan 2-3 m 
hög vägbank. 
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En vall måste placeras så att vallkrönet ligger ca 2 m över vägbanan och så nära vägen som möjligt 
vilket innebär att höjden på vallen kan komma att ligga mellan 4-5 m över marken på en del av 
sträckan. I Figur 46 illustreras marknivåerna på denna sträcka. Även befintlig vall syns i figuren. 
 
Det kan även innebära att vallen måste byggas delvis på/mot befintlig vägbank för att få krönet så 
nära vägen som möjligt. Om befintlig vägbank klarar detta eller om det krävs förstärkande åtgärder 
måste undersökas. 
 
Kostnaden för en vall kan bli låg om det finns massor att använda inom samma eller ett näraliggande 
projekt samt om markens beskaffenhet är sådan att inga dyra förstärkningsåtgärder måste 
genomföras för att bära massorna. Eftersom det inte med säkerhet kommer att finnas massor inom 
projektet när vägen inte byggs om bedöms materialkostnaden för en vall att bli dyrare i nollalternativet 
än i planalternativet. 
 
Med en kostnad på 250:-/m3 för köpta massor och en vall med en snitthöjd på 3 m höjd över marken 
så landar kostnaden för en 200-250 m lång vall på mellan 1-1,3 miljoner kronor, dock utan hänsyn till 
eventuella behov av förstärkning av marken. 
 
För massor inom projektet med en kostnad på 70:-/m3 landar istället kostnaden för samma vall på 
mellan 0,3-0,4 miljoner kronor. 
 
En skärm i vägkant istället behöver vara ungefär lika lång och hög som den som föreslogs i 
planalternativet, dvs. uppskattningsvis ca 200-250 m.  
 
Kostnaden för skärmen i planalternativet bedömdes bli ca 1,5 miljoner kronor och en skärm i 
nollalternativet bedöms kosta ungefär lika mycket. Den kan då ändå behöva kompletteras med att den 
befintliga vallen höjs och förlängs för att skydda husen i södra delen av området. 
 
En kombination av vall och skärm kan vara en möjlighet för att hålla nere kostnaden och då 
komplettera en lång vall med vägnära skärmar på de ställen där en vall kan vara svårbyggd. 
 
Då ovan beskrivna vägnära åtgärder troligen inte sänker ljudnivåerna på plan 2 vid alla hus kan 
fastighetsnära åtgärder som tex. byte av fönster, behöva utredas. Troligen kommer befintliga fasader 
att ha tillräcklig ljudreduktion och åtgärder inte behövas för att klara riktvärden inomhus. 
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 Brasebacken/Storegården  

Strax norr om cirkulationsplatsen och anslutningen till Nya Öjersjövägen ligger ett antal tvåplanshus, 
se Figur 47. 16 hus berörs av ljudnivåer över riktvärde vid fasad i plan 2 för nollalternativet och 
ljudnivåerna beräknas ligga mellan 56-57 dBA. I plan 1 ligger ljudnivån på högst 55 dBA för alla 
husen. 
 
I planalternativet skulle vägen flyttats längre bort från husen men fortsatt ha samma oskärmade 
exponering mot bostäderna som idag. Den förändrade placeringen i planalternativet skulle ta ut 
effekten av de förändrade trafikförutsättningarna så att bullerexponeringen skulle bli ungefär 
densamma för båda alternativen. Fler hus beräknas få nivåer strax över 55 dBA i nollalternativet men 
skillnaden i nivåer mellan nollalternativet och planalternativet är marginell. 
 

 

Figur 47 Bostäder med ekvivalent ljudnivå > 55 dBA på plan 2 i nollalternativet 2040. Befintliga skärmar visas 

med turkos linje. 

Inga vägnära åtgärder föreslogs i planalternativet eftersom det skulle bli orimligt dyrt i förhållande till 
de fönsteråtgärder som eventuellt istället kan behövas samt för att ljudnivåerna i markplanet överallt 
ligger under ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA. Eftersom överskridandena 
enbart gäller fasad mot vägen i plan 2 och en skärm eller vall därmed behöver vara väldigt hög och 
lång för att sänka ljudnivåerna vid plan 2 bedöms det vara är det rimligt att göra samma bedömning för 
nollalternativet.  
 
Fastighetsnära åtgärder behöver utredas men troligen kommer befintliga fasader att ha tillräcklig 
ljudreduktion och åtgärder inte behövas för att klara riktvärden inomhus. 
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Mellan garagen som ligger mellan husen i norra delen och vägen finns idag otäta skärmar som inte 
tagits med i beräkningarna, se Figur 47. Dessa kan ersättas och ev. ge den lilla ljudnivåsänkning som 
krävs för att klara 55 dBA vid fasad även på plan 2 för de 7-8 husen som kan få nytta av dem. Det är 
dock inte säkert att dessa skärmar får bullersänkandeffekt på plan 2. Skärmarna är idag ca 50 m 
långa tillsammans fördelat på 3 skärmar. Kostnaden för detta skulle bli ca 0,3 miljoner kronor. 
 

 Djupedal 

I Djupedal finns 14 enfamiljshus och 1 flerfamiljshus som berörs av ljudnivåer över riktvärde 55 dBA 
vid fasad och även eventuellt riktvärde vid uteplats i nollalternativet, se Figur 48. I nollalternativet, 
precis som i planalternativet, är det de södra husen på sträckan som får högst ljudnivåer, upp till 
61-63 dBA. Men även de norra husen får i nollalternativet ljudnivåer mellan 56-61 dBA. För de flesta 
husen gäller de höga ljudnivåerna både i plan 1 och 2. I norra delar av sträckan finns en befintlig 
skärm med höjden 2,5 m. 
 
I nollalternativet ligger vägen kvar nära huset medan den i planalternativet flyttades österut, bort från 
husen, och sänktes ner i en skärning. Förutsättningarna för och effekterna av en skärm i vägkant på 
denna sträckan skiljer sig därmed markant åt. 
 

 

Figur 48 Bostäder med ekvivalent ljudnivå > 55 dBA i nollalternativet 2040. Befintliga skärmar visas med turkos 

linje. 
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Generellt sett skapar nollalternativet högre ljudnivåer vid husen i norra delen av detta område än 
planalternativet medan planalternativet skulle ge högre nivåer vid husen i söder.  
 
I planalternativet föreslogs en 3 m hög och ca 400 m lång skärm för att skydda de södra husen och 
trots den omfattande åtgärden skulle majoriteten av husen fortsatt få ljudnivåer över 55 dBA i plan 2 
samt eventuellt även vid uteplats. 
 
Svårigheten att åstadkomma en god skärmeffekt beror på att dessa bostäder ligger högt ovanför 
vägen och det skulle krävas en mer än 5 m hög skärm för att riktvärdet Leq 55 dBA vid fasad ska 
klaras för alla husen. 
 
En skärm i storleksordningen som den som föreslogs i planalternativet kan eventuellt sänka 
ljudnivåerna vid husen till 55 dBA i plan 1 men troligen inte i plan 2. Det beror mycket på var skärmen 
placeras då vägen går väldigt nära en bergskant och eventuellt kan detta nyttjas för att öka skärmens 
effektiva höjd.  
 
En skärm med höjden 3 m och längden 400 m bedöms kosta ca 4,5 miljoner kronor. Då denna troligen 
inte sänker ljudnivåerna på plan 2 vid alla hus kan fastighetsnära åtgärder som tex. byte av fönster, 
behöva utredas. Troligen kommer majoriteten av befintliga fasader att ha tillräcklig ljudreduktion och 
åtgärder inte behövas för att klara riktvärden inomhus.   
 

 Gökskulla 

I Gökskulla ligger 3 bostadshus varav 1 av dem beräknas få ljudnivåer över riktvärdet 55 dBA i 

nollalternativet, se Figur 49. Nivån ligger på 60 dBA vilket är lägre än i planalternativet då samma hus 

beräknades få 64 dBA. Generellt ligger nivåerna i nollalternativet mellan 2-4 dBA lägre än i 

planalternativet och 2 av de hus som i planalternativet hade nivåer över 55 dBA klarar 55 dBA i 

nollalternativet.  

 

Figur 49 Bostad med ekvivalent ljudnivå > 55 dBA i nollalternativet 2040. 

I planalternativet låg skulle vägen flyttas närmare dessa hus och utfarten skulle stängas. Som 

bullerskyddsåtgärd föreslogs en 4 m hög vall av massor som fanns inom projektet. Kostnaden blev 

därmed förhållandevis låg och åtgärden samhällsekonomiskt rimlig.  

Då vägen i nollalternativet inte ska flyttas och utfarten till väg 535 inte stängas så finns det inte plats 

för en vall att sträcka sig förbi hela området utan snarare endast halva området. Det innebär att den 

inte med säkerhet kan förväntas få samma effekt som den tidigare föreslagna vallen.  

Huset ligger ca 4 m högre än vägen och en vall behöver därmed vara ganska hög för att ge en god 

bullersänkande effekt. 
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Om det inte finns massor i projektet blir även anläggningskostnaden högre. Med en kostnad på 
250:-/m3 för köpta massor och en vall med en snitthöjd på 3 m höjd över marken så landar kostnaden 
för en 100-150 m lång vall på mellan 0,5-0,75 miljoner kronor. 
 
För egna massor med en kostnad på 70:-/m3 landar istället kostnaden för samma vall på mellan 
0,1-0,2 miljoner kronor. 
 
Bedömningen görs att det mest rimliga är att erbjuda fastighetsnära åtgärder för det aktuella huset 

samt dess uteplats. Uppskattad kostnad för detta är 0,2 miljoner kronor. 
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Väg 535, ÅVS-underlag, faunapassage vid Åstebo 

Sammanfattning 

Behovet av att minska barriäreffekterna från nuvarande väg 535 är stort på sträckan från Åstebo till 

Öjersjö. Som underlag till pågående ÅVS-arbete har Norconsult sett på möjligheterna att skapa en 

faunapassage utan att bygga om väg 535 enligt förslaget i tidigare framtagen vägplan. Arbetet har lett 

fram till två alternativa lösningar: 

• En passage under väg 535 strax norr om Partille trialklubb, där vägen passerar på bank över 

en sänka i terrängen. 

• En passage över väg 535 vid Partille trialklubb, i princip på samma plats som i tidigare 

vägplan.  

Båda passagerna utnyttjar befintliga nivåskillnader, som dock måste förstärkas, antingen genom 

schakt som fördjupar befintlig sänka eller genom uppfyllnad i anslutning till bro över väg 535 där 

vägen ligger i skärning. Kostnaden för alternativen bedöms ligga i ett spann mellan 25 och 30 miljoner. 

Utredningen rekommenderar att alternativet med en passage under väg 535 väljs och att arbetet går 

vidare med vägplan. Båda alternativen ger goda möjligheter för flera olika målarter att passera vägen 

och innebär en påtaglig förbättring mot nuvarande situation. Den rekommenderade passagen under 

väg 535 bedöms vara den billigare med en bedömd kostnad på cirka 25 miljoner. När det gäller de 

viktigaste målarterna, hjortdjuren, är alternativen likvärdiga. Även för övriga målarter är skillnaderna 

små, men inget av alternativen är helt optimalt för såväl groddjur, fladdermöss som insekter.  
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1 Bakgrund 

1.1 Tidigare studier 

Vägverket 2010 

Vägverket presenterade år 2010 en studie av grönstrukturer och barriäreffekter i det berörda området, 

med anledning av bl a den planerade tvärförbindelsen. Studien bygger i sin tur delvis tidigare material 

när den identifierar området mellan E20 i norr och riksväg 40 i söder som en av flera gröna kilar som 

ger grönområden i Göteborgs kommun kontakt med större sammanhängande skogsområden med 

vildmarkskaraktär. Den bygger även vidare på det material som togs fram som del av 

regeringsuppdraget Storstadsnära barriärer. De slutsatser i studien som bedöms vara mest 

betydelsefulla för pågående vägplanearbete är: 

• Oavsett om väg 549 (idag 535) byggs ut till högre standard eller inte krävs åtgärder för att djur 

ska kunna passera och viltolyckor undvikas.  

• Målsättningen bör vara att upprätthålla eller återskapa en god konnektivitet för hela 

ekosystem, med alla ingående arter.  

• Man bör arbeta både med större passager, ekodukter eller landskapsbroar och med mindre 

strukturer som anpassade portar eller trummor. 

• Det är viktigt att Trafikverket tillsammans med berörda kommuner säkerställer att närområdet 

till större åtgärder inte exploateras på ett olämpligt sätt.  

I studien pekas bl a Åstebo och området mellan Öjersjö och Fläskebo ut som två platser viktiga att 

arbeta vidare med för större åtgärder. 

En passage vid Åstebo bedöms som särskilt angelägen eftersom vägen här är en barriär för 

kontakterna mellan Delsjö-Kåsjöområdet och Härskogen, områden som båda är av riksintresse för 

friluftslivet. Både naturen och människor behöver här erbjudas en effektiv ekodukt.  

Trafikverket/Norconsult 2015 

Inför framtagande av vägplan för väg 535, delen Bårhult-Åstebo, gjordes en utredning av lokalisering, 

utformning samt ytterligare behov av passager för fauna och friluftsliv. Som grund för utredningen 

ligger den studie av grönstruktur, fauna och barriäreffekter för tvärförbindelsen mellan E20 och riksväg 

40 som Vägverket upprättade 2010.  

Med utgångspunkt från de analyser som redovisas i utredningen, kap 3, och de möjliga 

faunapassager som beskrivs i dess kap 4 bedöms att det finns goda möjligheter att bygga två större 

faunapassager över väg 535 i samband med att vägen byggs om till högre standard på delsträckan 

Åstebo-Bårhult. Passagerna kan lokaliseras och utformas så att de fyller tidigare identifierade behov.  

I det fortsatta arbetet kommer de föreslagna passagernas mått att beslutas. Vidare kommer 

passagerna att detaljutformas, något som även omfattar närområdet så långt det bedöms påverka 

passagens funktion. Ett beslut om huvudsakliga mått krävs inför fastställelse av vägplan, medan 

detaljutformningen sker senare. Det är viktigt att redan i vägplan ta ställning till vilka krav som ska 

ställas på passagerna så att de svarar mot de behov som finns.  

Behovet av faunapassager på sträckan Åstebo-Bårhult måste bedömas i ett större perspektiv, 

eftersom de naturområden som passeras ingår i ett större sammanhang. För att få en bra bild av detta 

hänvisas i första hand till de bedömningar som gjorts i tidigare utredningar, utpekanden av 

riksintresseområden och i den kommunala planeringen.  

För att långsiktigt säkerställa passagernas funktion är det viktigt att samråda med berörda kommuner 
om hur förutsättningarna för deras markanvändningsplanering påverkas av att passagerna kommer 
till. 
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1.2 Vägplanens förslag vid Åstebo 

I vägplan för Väg 535, delen Åstebo – Bårhult, daterad 2016-08-01, föreslås åtgärder för att motverka 

vägens barriäreffekter för djurlivet enligt nedanstående beskrivning ur vägplanen.  

Vägens barriäreffekter för djurlivet motverkas genom flera åtgärder för att underlätta för naturen att 

hänga samman tvärs vägen. Viktigast är de två större passagerna, en ekodukt söder om Åstebo och 

en faunabro i norra delen av Härryda kommun. 

En passage över väg 535 utformad som en ekodukt föreslås i sektion 1/650 för att minska vägens 

barriäreffekt på människor och djurliv. Ekodukten utformas enligt principerna i VGU, med en minsta 

bredd av 30 meter. Den förses med en växtbädd för att möjliggöra planteringar. Vägen sänks ner 

under omgivande mark på en sträcka för att möjliggöra en effektiv ekodukt. 

Vildmarksleden/Bohusleden flyttas och leds via ekodukten över väg 535, se figur nedan. 

  

1.2:1  Ekodukt, principskiss. 

De föreslagna faunapassagerna över väg 535 kommer att detaljutformas så att de blir så attraktiva 

som möjligt för djurpassager. Passagerna kan behöva kompletteras med stödplanteringar, för att leda 

in djuren i passagen. Dessa ska göras med lokalt anpassat växtmaterial samt infogas på ett för 

landskapet naturligt sätt. Utformningen av området kring ekodukten söder om Åstebo kommer att ske i 

samarbete med Partille kommun, som är markägare. Viktiga punkter är återställning av arbetsområdet 

kring ekodukten och principer för den framtida markanvändningen i ekoduktens närområde. 

1.3 Ändrade förutsättningar 

Trafikverket Region Väst upprättade under 2016, på uppdrag av Västra Götalandsregionen, ett förslag 

till att förbättra väg 535, delen Åstebo-Bårhult, i Partille och Härryda kommuner. Efter genomgång av 

inkomna synpunkter framkom att många intressenter har efterfrågat en lösning som ser till helheten 

mellan E20 och väg 40. Västra Götalandsregionen har därför gett Trafikverket i uppdrag att göra en 

kompletterande utredning i frågan och inleda arbetet med en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien kommer att pågå under 2017. Under tiden är vägplanen för planerad 

fyrfältsväg delen Åstebo-Bårhult vilande. 

Som underlag för åtgärdsvalsstudien görs ett antal delutredningar bl a denna som syftar till att 

identifiera möjligheterna att minska vägens barriäreffekter i en situation där väg 535 inte byggs om 

enligt förslaget i vägplanen. Utgångspunkten är alltså att lösningarna ska vara genomförbara för 

nuvarande väg, men inte allvarligt försvåra en framtida ombyggnad om åtgärdsvalsstudien pekar i den 

riktningen.  
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2 Förutsättningar 

2.1 Väg och trafik 

Avgränsning 

Den studerade sträckan ligger mellan Åstebo och Öjersjö, där vägen inte har angränsande 

bebyggelse. Uttryckt i tidigare redovisad längdmätning för ny/ombyggd väg 535 är ungefär sträckan 

1/300-2/000 

Behovsbedömning 

På den studerade sträckan bedöms nuvarande vägsektion, cirka 9 meter bred väg med två körfält, 

ligga nära sin maximala kapacitet. Åtgärder för att reducera vägens barriäreffekter bör därför gå att 

förena med en framtida utbyggnad till fyra körfält. I ett första skede krävs dock endast att nuvarande 

vägbredd kan passeras.  

2.2 Ekologi 

Behovsbedömning 

Behovet av åtgärder för att reducera barriäreffekterna av väg 535 på sträckan Åstebo-Bårhult bedöms 

vara oomtvistat, att döma av ovan redovisade utredningar, planer och yttranden. Likaså står det klart 

att på båda de platser där det bedöms möjligt att bygga en faunapassage bör Trafikverket göra detta, 

eftersom de fyller olika delar av det identifierade behovet.  

Behovet av den norra passagen, vid Åstebo, värderas i vissa fall högre, särskilt när det gäller behovet 

av att även tillgodose friluftslivets intresse och såtillvida att passagen kommer att vara del av en grön 

kil som sträcker sig ända in till östra Göteborg.  

För att klara att säkerställa de behov som finns föreslår både remissinstanser och tidigare utredningar 

att passagerna bör utformas som ekodukter, dvs med en utformning som inte anpassats till kraven 

hos enskilda djurarter utan syftar till att erbjuda ett stycke natur som överbryggar vägens barriär.  

Funktionskrav 

En fördjupad naturinventering för vägsträckan utfördes av Norconsult 2014. Det finns också 

dokumentation om området som hör till Natura 2000-området Maderna-Haketjärn. Utifrån denna 

kunskap och utifrån Vägverkets utförda grönstrukturstudie har några målarter valts ut. Målarterna 

definieras här som vissa arter eller artgrupper som man med faunapassagerna särskilt vill gynna. 

Förutom att det är arter som finns i trakten och där vägar kan utgöra problematiska barriärer för 

arterna, har de också valts så att flera olika typer av djur med olika storlek, beteende och ekologi blir 

representerade. Följande målarter har tidigare pekats ut för passagen vid Åstebo: 

Målarter Typ av krav 

Älg och rådjur Passagens mått; längd, bredd och i förekommande 
fall höjd. Ytmaterial och anslutning till omgivningen, 
sammanhängande skyddade miljöer 

Fladdermöss Gynnsamma ledstrukturer, t ex i form av busk- och 
trädridåer, längs passagen. Avsaknad av belysning. 

Groddjur Fuktiga skyddade miljöer 

Alkonblåvinge (representerar fjärilar) Markvegetation, gräs och blommande örter och 
solexponerade småmiljöer i vindskyddat läge. 
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Passagen ska så långt möjligt anpassas till omgivningen, t ex är det fördelaktigt om hjortdjur kan ges 

möjlighet överblicka passagen och omgivningen på motsatt sida av vägen. Likaså är en 

vegetationsyta med naturligt förekommande växter värdefullt för att skapa en sammanhängande miljö.  

Passager under väg bör så långt möjligt utnyttja befintliga nivåskillnader och inte skapas genom 

nerschaktning av passagen.  

2.3 Topografi 

De närmaste omgivningarna kring studerade vägsträcka är relativt kuperade. Vid 1/300 ligger 

nuvarande väg något nedskuren i en moränhöjd, för att i 1/330 passera vägport för gångtrafik som 

utnyttjar en naturlig sänka, efter knappt 100 meter ligger vägen i nivå med omgivningen fram till delen 

1/530 – 1/550, där en sänka passeras på en låg bank, som mest 3-4 meter hög. Strax därefter går 

vägen in i skärning, först endast vänstra sidan men från sektion 1/640 är den dubbelsidig. Skärningen 

tar slut ungefär i sektion 1/740 där vägen mot Kåsjöns badplats ansluter. Efter den återstår endast 

något tiotal meter skärning på höger sida innan vägen går ut på en ett par meter hög bank grundlagd 

på urschaktning. 

Med ett större perspektiv är området väl så kuperat, framförallt faller terrängen undan västerut mot 

Kåsjön respektive österut mot Åstebotjärnen. Framförallt österut stupar terrängen brant ned mot 

vattnet, se ortofoto med inlagda nivåkurvor i figur 2.3:1.  

 

2.3:1  Ortofoto med inlagda höjdkurvor, 1 meters ekvidistans. (Illustration av tidigare vägförslag) 
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Sjöarna påverkar givetvis även de mer storskaliga rörelsemönstren för framförallt älg. En illustration av 

detta är den bild över viktiga kopplingar kring tidigare föreslagen faunapassage som redovisas i 

underlaget till vägplanen, se figur 2.3:2. 

Preliminärt bedöms de kuperade omgivningar innebära att det kan accepteras brantare lutningar även 

kring en faunapassage. 

 

2.3:2  Viktiga gröna stråk i anslutning till en faunapassage vid Åstebo. 
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3 Tänkbara lösningar 

3.1 Frågeställningar 

De frågor som är intressanta med tanke på ändrade förutsättningar, se avsnitt 1.3, är följande: 

• Var kan man placera en faunapassage som inte förutsätter en ombyggnad av nuvarande väg? 

• Är det även med nuvarande förutsättningar aktuellt att studera passager både över och under 

nuvarande väg? 

• Vilken kvalitet kan vi uppnå utan att bygga om nuvarande väg enligt tidigare förslag? 

• Hur ska vi förhålla oss till att denna delsträcka på väg 535 redan med nuvarande trafik ligger 

nära sin maximala kapacitet och kan behöva uppgraderas i framtiden? 

• Påverkar valet av lösning andra åtgärder som studeras i ÅVS-arbetet. 

De inledande frågorna behandlas i avsnitten 3.2 -  3.3, medan kvaliteten och flexibilitet för framtida 

utveckling som en konsekvens av vald lösning behandlas i kapitel 4.  

3.2 Placering och utformning 

I arbetet ser vi tre alternativa placeringar som i sig delvis låser utformningen (sektionsangivelser är 

ungefärliga och hänför sig till tidigare vägförslag):  

1. I sektion cirka 1/330, som ersättning för nuvarande gångport under väg 535. Denna placering 

studerades även i arbetet med vägplanen och bedömdes då vara en sämre lösning, framförallt 

p g a att den förutsatte ett samnyttjande med gångtrafik, cykeltrafik och ridverksamhet.  

2. I sektion cirka 1/530 – 1/550 där vägen passerar en naturlig sänka som ger förutsättningar för 

att skapa en passage under väg 535.  

3. I sektion cirka 1/660-1/690 där nuvarande väg går i skärning finns förutsättningar för en 

passage över vägen. Då skärningen endast är runt 3 meter i förhållande till omgivningen är 

förutsättningarna inte lika goda som i vägplaneförslaget. För att passera över nuvarande väg 

krävs uppfyllnader kring vägen. 

3.3 Alternativa lösningar 

Två alternativa lösningar har studerats, baserade på placeringar enligt 2 respektive 3 i avsnitt 3.2, se 

även bilder i nedanstående figurer. Placering 1 har valts bort då den redan tidigare studier bedömts 

vara en lösning med dåliga förutsättningar för god ekologisk funktion, se tidigare framtaget fauna-PM. 

  

3.3:1 Sänkan öster om väg 535 sluttar brant ner mot 

Åstebotjärnen (läge 2). 

3.3:2 Förbi Partille trialklubb ligger väg 535 nerskuren i 

terrängen (läge 3).  
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För båda de studerade alternativen antas en faunapassage med en fri bredd av cirka 25 meter. I figur 

3.3:3 och bifogad profilskiss redovisas översiktligt läget för de alternativa passagerna.  

 

 

3.3:3 Översikt, lägen för studerade faunapassager (Röd=under, Blå=över) 
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Passage under väg 535, i sektion 1/540  

En passage under väg 535 som på cirka 25 meters bredd håller minst 4 meters höjd föreslås i form av 

en tvåspannsbro med förhöjda landfästen. Brons spännvidd med dessa förutsättningar blir ungefär 2 x 

24 meter, vilket ger en konstruktionshöjd av cirka 1,2 meter.   

För att åstadkomma tillräcklig fri höjd är det inte tillräckligt att schakta bort nuvarande väg och lösa 

jordmassor. Därför föreslås att markytan sänks genom ursprängning och återfyllning med jord för att 

skapa en naturlig miljö. Eftersom terrängen faller undan från väg 535 mot Åstebotjärn och Kåsjön finns 

goda möjligheter att undvika att skapa en instängd håla under vägen. En framtida breddning av väg 

535 till fyra körfält kan antingen åstadkommas genom att bygga en bro parallellt med den nu 

föreslagna eller genom att bron breddas.    

Utmed väg 535 föreslås en bullerskärm över bron och på båda sidor om den, för att minska störande 

ljud och ljus.  

Figur 3.3:4 visar en bro av liknande typ, men i detta fall över motorväg. Alternativet till faunapassage 

innebär att väg 535 passerar över bron med naturmark under. 

 

3.3:4 Exempel på broutformning, bro över väg 40 nära Hökerum. 

 

3.3:5 Faunapassage under väg 535, perspektivskiss med Kåsjön i bakgrunden. 
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Passage över väg 535, i sektion 1/670  

En bro över väg 535 i denna sektion kan utformas som en ramkonstruktion, som bedöms behöva ha 

en spännvidd av ungefär 23 meter för att medge att vägen i framtiden breddas. Detta ger en 

konstruktionshöjd av 1,1 meter och en höjd på cirka +123 meter på brokonstruktionens överyta. Till 

detta kommer en uppfyllnad med jord, 0,6 till 1 meter tjock, vilket sammantaget medför att markytan 

på bron kommer att ligga 3-4 meter över omgivande mark. Detta innebär också att den önskvärda fria 

sikten över bron inte enkelt kan åstadkommas.  

De uppfyllnader som krävs kring bron innebär också att det behövs någon form av stödmurar mot 

vägen närmast bron. För att ansluta till omgivande mark är en flack lutning önskvärd, men med 

hänsyn till omgivande terräng bedöms att en lutning på 1:4 – 1:6 kan accepteras. Detta motsvarar 

lutningen i brantare delar av de naturliga nivåskillnaderna i omgivningen. Överslagsmässigt bedöms 

att anslutande stödmurar kan behöva vara 10 till 15 meter långa, med en genomsnittshöjd på 2-2,5 

meter. 

På bron över väg 535 och på anslutande släntkrön föreslås en bullerskärm, för att minska störande 

ljud och ljus.  

Figur 3.3:6 visar en bro av liknande typ, men i detta fall för en passage under motorväg. Alternativet till 

faunapassage innebär att väg 535 passerar under bron med naturmark över. I ett första 

utbyggnadsskede är väg 535 smalare än vägen i bilden. Ovanpå bron tillkommer också en cirka 2 

meter hög bullerskärm. 

 

 

3.3:6 Exempel på broutformning, passage under E6 i Mellbystrand. 
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4 Konsekvenser 

4.1 Ekologisk funktion 

Funktionen har dels bedömts erfarenhetsmässigt, dels med den metod som Triekol presenterat för älg 

och rådjur. Resulterande effektivitet bedömd enligt Triekol blir som följer nedan. Passage under har 

bedömts både för nuvarande vägbredd (10 m) och eventuellt breddad väg (17 m). 

 

 Älg Rådjur 

Faunapassage under väg 535,  
fri öppning 22 x 4 meter, längd 10 m 

> 100% > 100 % 

Faunapassage under väg 535,  
fri öppning 22 x 4 meter, längd 17 m 

100 % > 100 % 

Faunapassage över väg 535,  
spännvidd 23 m, längd 26 m, bredd 25 m 

90-100 % 90-100 % 

Bedömd effektivitet för klövvilt vid studerad utformning 

 

En erfarenhetsmässig bedömning av effekten för olika målarter eller grupper ger följande slutsatser: 

• Älg och rådjur: För klövdjur är den relativa öppenheten viktigast för att en passage ska 

fungera bra, där höjden i en passage under vägen har större betydelse för älg än för rådjur. 

Dessa faktorer täcks in av Triekols metod som visar att skillnaderna är små, se ovan. Utöver 

detta är placeringen i landskapet viktig, men skillnaden mellan alternativen bedöms även i 

detta fall vara liten.  

• Mindre däggdjur: Skyddade miljöer, t ex vegetation, rishögar eller stensättningar, som 

erbjuder skydd när djuren använder passagen. Detta bedöms kunna åstadkommas i båda 

alternativen. 

• Fladdermöss: Båda alternativen kan användas av fladdermöss om de ges en anpassad 

utformning, vilket innebär gynnsamma ledstrukturer och en obelyst passage. En bro över 

vägen bedöms dock ge något bättre förutsättningar. 

• Groddjur: I första hand brukar åtgärder för groddjur inriktas på passager vid vattenmiljöer. I 

detta fall är vi ganska högt i landskapet och framförallt passagen över väg 535 bedöms bli en 

torr miljö. I passagen under väg 535 går det däremot att skapa mer fuktiga miljöer då den 

ligger i en naturlig sänka.  

• Insekter: Möjligheten att erbjuda vegetationsstråk som insekter kan följa bedöms vara relativt 

god med en passage över väg 535 utformad som en ekodukt, men ju mindre bron är desto 

svårare är det att inrymma alla naturliga miljöer från omgivningen. I en passage under vägen 

går det inte att på motsvarande sätt skapa gynnsamma miljöer för nektarsökande insekter, 

dvs solexponerade blomrika miljöer, framförallt inte i en längre och mer skuggig passage. 

Sammantaget bedöms skillnaden i ekologisk funktion vara liten, med en viss fördel för en passage 

över väg 535 vad gäller möjligheten att skapa en lämplig passage för samtliga studerade målarter. 

De viktigaste målarterna är dock hjortdjuren som har behov av att röra sig över större ytor än 

andra arter. För dessa är skillnaderna försumbara, se även jämförande redovisning på nästa sida. 

Kort kan sägas att målarterna i detta fall redovisas i fallande betydelse.  

I jämförelse med nuvarande situation innebär båda alternativen en betydande förbättring som 

reducerar den idag kraftiga barriärverkan från nuvarande väg 535.  
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Målart/målartgrupp Passage 

under 

Passage 

över 

Älg   

Rådjur   

Mindre däggdjur (räv, grävling etc)   

Fladdermöss   

Groddjur   

Insekter (T ex fjärilar som Alkonblåvinge)   

Sammanvägd effekt för faunan   

 

Dåliga 

förutsättningar 

 Medelgoda 

förutsättningar 
 Goda 

förutsättningar 

Jämförelse av alternativen, passage under respektive över väg 535. 

4.2 Kostnad 

De direkta kostnaderna för den bro som ingår i båda passagerna är relativt enkel att beräkna, 

utgående från brons areal, dels för brokonstruktionen, dels för att göra iordning passagen över/under 

bron. Till detta kommer kostnader för att iordningsställa anslutande mark och för att lösa trafiken under 

byggtiden. Inom berörda områden krävs att en ny naturlig markyta skapas. I båda alternativen kräver 

detta även inom delar av ytan mer komplicerade arbeten under markytan. 

För en passage på bro över väg 535 kräver arbetet med att åstadkomma en naturlig miljö på och 

närmast kring bron mer komplicerade underarbeten, bl a krävs tillskott av fyllnadsmassor och 

stödkonstruktioner mot väg 535. Kostnaden för de senare redovisas separat. 

För en passage under väg 535 krävs mer komplicerade underarbeten där man spränger ner markytan 

under bron 1,5-2 meter och återfyller 0,5-1 meter med jord.  

Byggnadsdel Kr/enhet Passage under väg 535 Passage över väg 535 

  Antal Kostnad Antal Kostnad 

Bro 25 000:- 550 m2 13,8 mkr 625 m2 16,0 mkr 

Skärm mot 
ljud och ljus 

5 000:- 300 m 1,5 mkr 200 m 1,0 mkr 

Stödmurar 0,25 mkr - - 4  1,0 mkr 

Markarbeten  2 200 m2 2,1 mkr 3 000 m2 2,9 mkr 

Tillfälliga trafiklösningar, 
skydd av kraftledning m m  

 3,1 mkr  3,9 mkr 

Oförutsedda kostnader 20%  4,1 mkr  5,0 mkr 

Summa   24,6 mkr  29,8 mkr 

 

Sammantaget bedöms således en passage över väg 535 bli cirka 5 mkr dyrare, dvs cirka 20%, jämfört 

med en passage under väg 535.  
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4.3 Omgivningspåverkan 

Gestaltning 

De broar som studerats är enklast möjliga konstruktioner, där den grundläggande funktionen står i 

första rummet. Detta påverkar framförallt upplevelsen av bron väg 535, som är väl synlig för alla 

trafikanter och även från badplatsens parkering. Enklast möjliga brotyp i detta fall innebär en 

ramkonstruktion där betongväggar ligger nära utanför vägkanten. Innan väg 535 breddas till 4 körfält 

bedöms bron upplevas som relativt öppen, men efter breddning blir avståndet mellan vägkant och 

brofäste endast någon meter. Troligen krävs dock ett genomgående vägräcke redan innan vägen 

breddas. 

Markanvändning  

Båda alternativen ligger inom den tertiära skyddszonen för Kåsjön som vattentäkt. Utbyggnad av bro 

bedöms inte skada vattentäkten. 

Väster om väg 535 ligger en markförlagd högspänningsledning. Båda alternativen påverkar ledningen. 

En passage över väg 535 innebär att marknivån över ledningen höjs i anslutning till bron. Ledningen 

kan behöva flyttas och/eller skyddas under byggtiden. En passage under väg 535 innebär att 

ledningen, som idag ligger i släntfot, behöver flyttas och anpassas till ny lägre marknivå. 

Partille trialklubbs verksamhet vid väg 535 berörs på olika sätt i alternativen. En passage över väg 535 

innebär direkta intrång i området med byggnader, som behöver rivas eller flyttas, likt förslag i tidigare 

vägplan. Passagen under väg 535 innebär inte direkta intrång, men den skär av anslutningsvägen till 

området med byggnader som därför inte kan användas. I bägge alternativ antas att trialklubben 

erbjuds möjligheter att flytta sin verksamhet till annan plats, både för att förbättra faunapassagens 

funktion och för att ge deras verksamhet goda förutsättningar. 

Påverkan under byggtiden 

Under stora delar av byggtiden måste trafiken på väg 535 ledas om. De omledningsvägar som 

studerades i tidigare vägplan innebar förhållandevis stora ingrepp i omgivningen väster om väg 535. 

Tanken var att den tillfälliga förbifarten skulle kunna användas under 30 månader, i princip hela 

projektets byggtid. De faunapassager som nu studerats har en byggtid av 6-9 månader. 

För att bygga ut alternativet att passera under föreslås en tillfällig väg öster om väg 535, som i princip 

följer nuvarande tillfartsväg till Partille trialklubb. Längden bedöms preliminärt till cirka 125 meter. För 

alternativet med en passage över väg 535 föreslås en tillfällig väg på västra sidan av väg 535, likt 

tidigare vägplan, men något kortare. Längden bedöms preliminärt till cirka 175 meter. 

 

4.4 Övriga effekter 

Framtida ombyggnad av väg 535 

I arbetet med Åtgärdsvalsstudie för väg 535 föreslås på kort sikt inte någon ombyggnad av sträckan 

mellan Furulund och Öjersjö. På längre sikt kan det bli aktuellt med breddning eller nybyggnad, något 

som ju studerats även i tidigare vägplanearbete. Båda alternativen innebär en låsning inför fortsatt 

arbete, mest så i alternativet med en bro över väg 535. Det alternativet ger endast möjlighet att bredda 

nuvarande väg inom de ramar som ges av föreslagen broutformning. I alternativet med en passage 

under breddas väg 535 enklast genom en kompletterande bro vid sidan av den första.  

Kostnadsmässigt innebär däremot en passage över väg 535 att mycket av kostnaderna för en 

framtida breddning tas redan i första utbyggnadsskedet. Med en passage under väg 535 belastas en 

framtida breddning av kostnaderna för en kompletterande bro eller breddning av den nu studerade.  
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Gång- och cykelvägar 

I arbetet med Åtgärdsvalsstudie för väg 535 har även alternativa lösningar för ett genomgående 

cykelstråk studerats i olika sträckningar. På sträckan förbi faunapassagen bör cykelstråket av flera 

skäl inte följa väg 535: 

• Sannolikt förses ett sådant cykelstråk med belysning, vilket bör undvikas vid faunapassager.  

• Om cykelstråket följer väg 535 krävs extra vägbredd vilket ökar kostnaderna.  

• Ett cykelstråk innebär också att fler människor rör sig i området vilket kan avskräcka djuren. 

Det bedöms inte vara någon skillnad mellan alternativen i detta avseende. 

Övrigt 

Rekreation och friluftsliv 

I tidigare arbete har antagits att Vildmarksleden/Bohusleden skulle läggas om via den ekodukt som 

föreslogs, på en särskilt utpekad del av ekodukten. Med denna lösning kunde nuvarande passage 

under väg 535 ersättas vilket underlättade en profilsänkning. Preliminärt har vi nu räknat med att 

nuvarande passage under väg 535 fortsatt används. Om det ses som fördelaktigt att lokalisera 

Vildmarksleden/Bohusleden tillsammans med faunapassagen bedöms detta bäst ske i en passage 

under väg 535, där den med föreslagen utformning inte inkräktar på utrymmet för hjortdjur. 

Miljöskydd 

Berörda delar av väg 535 ligger inom skyddsområde för Kåsjöns vattentäkt. En särskild riskbedömning 

har gjorts för att klarlägga behovet av särskilda skyddsåtgärder mot olyckor med farligt gods. 

Slutsatsen blev att enklare åtgärder kan vara motiverade. En sådan enklare åtgärd kan vara att i 

samband med utbyggnad av en passage under väg 535 leda avvattningen från vägen västra sida 

genom passagen, bort från Kåsjön.  

Masshantering 

Kortfattat kan sägas att en passage under väg 535 ger upphov till ett överskott av jord- och 

bergmassor, medan en bro över i stället kräver ett tillskott av fyllnadsmassor. Detta är en faktor av 

betydelse särskilt om åtgärderna inte genomförs samtidigt som andra vägåtgärder i området.  

Samordningsmöjligheter som redan nu har diskuterats är t ex att använda schaktmassor från 

utbyggnaden av en passage under väg 535 till att bygga bullervallar i närområdet. 

Markanvändningsrestriktioner   

För att säkra den långsiktiga funktionen hos en passage är det oavsett val av alternativ viktigt att i 

samförstånd med Partille kommun skapa en fredad zon kring passagen. En vägledning kan i det fallet 

vara de viktiga gröna stråk som framgår av figur 2.3:2. 

Kompletterande arbeten 

Oavsett val av alternativ bör en faunapassage på sträckan mellan Åstebo och Öjersjö kombineras 

med förbättrad stängsling norr om sträckan, för att leda djur till passagen. Preliminärt ses ett behov av 

stängsling fram till korsningen med Tingsvägen/Furlundsvägen, i kombination med färister på tre 

anslutande vägar eller andra åtgärder för att minska risken för att djur kommer in på vägsidan av 

stängslet. Kostnader för detta ingår inte i bedömda kostnader för studerade faunapassager och 

åtgärderna har inte heller detaljstuderats.  
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5 Rekommendationer – fortsatt arbete 

Utredningen rekommenderar att fortsatt arbete inriktas på en faunapassage under väg 535 av följande 

skäl: 

• Den ger en fullgod funktion för de viktigaste målarterna, särskilt hjortdjur.  

• Den ger god flexibilitet både vad gäller framtida ombyggnad av väg 535 och eventuell 

omledning Vildmarksleden/Bohusleden.  

• Den ger mindre påverkan under byggnadstiden och är gestaltningsmässigt lättare att hantera 

än alternativet med en passage över väg 535.  

För att genomföra förslaget till utbyggnad av faunapassage behöver en vägplan tas fram som minst 

innehåller: 

• Utbyggnad av faunapassage under väg 535. 

• Komplettering av faunastängsel utmed väg 535, mellan Åstebo och Furulund, inklusive 

åtgärder för anslutande vägar. 

Om ytterligare åtgärder är aktuella på den studerade sträckan kan det vara lämpligt att hantera dessa i 

samma vägplan. Exempel kan vara åtgärder i närliggande korsningar eller utbyggnad av gång- och 

cykelväg.  

 

 

 

Bilaga: 

• Alternativa lösningar på nuvarande väg 535, Profilskiss 2018-01-23 
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Väg 535 

Faunapassage på sträckan Öjersjö-Bårhult 

Bakgrund 

Tidigare arbeten 

Vägplanearbete 2014-2017 

Inför framtagande av vägplan för väg 535, delen Bårhult-Åstebo, gjordes en utredning av lokalisering, 
utformning samt ytterligare behov av passager för fauna och friluftsliv. Som grund för utredningen 
ligger den studie av grönstruktur, fauna och barriäreffekter för tvärförbindelsen mellan E20 och riksväg 
40 som Vägverket upprättade 2010.  

Med utgångspunkt från de analyser som redovisas i utredningen, kap 3, och de möjliga faunapassager 
som beskrivs i dess kap 4 bedöms att det finns goda möjligheter att bygga två större faunapassager 
över väg 535 i samband med att vägen byggs om till högre standard på delsträckan Åstebo-Bårhult. 
Passagerna kan lokaliseras och utformas så att de fyller tidigare identifierade behov.  

I det fortsatta arbetet kommer de föreslagna passagernas mått att beslutas. Vidare kommer 
passagerna att detaljutformas, något som även omfattar närområdet så långt det bedöms påverka 
passagens funktion. Ett beslut om huvudsakliga mått krävs inför fastställelse av vägplan, medan 
detaljutformningen sker senare. Det är viktigt att redan i vägplan ta ställning till vilka krav som ska 
ställas på passagerna så att de svarar mot de behov som finns.  

Behovet av faunapassager på sträckan Åstebo-Bårhult måste bedömas i ett större perspektiv, eftersom 
de naturområden som passeras ingår i ett större sammanhang. För att få en bra bild av detta hänvisas 
i första hand till de bedömningar som gjorts i tidigare utredningar, utpekanden av riksintresseområden 
och i den kommunala planeringen.  

För att långsiktigt säkerställa passagernas funktion är det viktigt att samråda med berörda kommuner 
om hur förutsättningarna för deras markanvändningsplanering påverkas av att passagerna kommer till. 
Se exempel i figur nedan på viktiga gröna stråk kring en faunapassage på sträckan Öjersjö-Bårhult. 

 

Viktiga gröna stråk kring Sandbäcksmossen. 
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Vägplanens förslag på sträckan Öjersjö-Bårhult 

För sträckan söder om Öjersjö passeras två bergskärningar som skulle kunna möjliggöra en 
faunapassage över vägen. Den ena skärningen är strax norr om Sandbäcksmossen och den andra 
strax söder om densamma. Den södra skärningen är inte tillräckligt djup för att kunna passera över väg 
535 på en bro med helt fri sikt till motsatt sida, därför föreslås att passagen placeras över den djupa 
skärningen i berget mellan Djupedal och Sandbäcksmossen. Skärningsdjupet är detsamma som för 
nuvarande väg, men skärningen kommer att utvidgas österut för att inrymma den nya vägbanan. 

Passagen har lokaliserats i sektion 4/100, nära den högsta punkten på skärningen, där terränghöjden 
är ungefär densamma på båda sidor om vägen. Faunapassagen kan här passera över väg 535 med 
möjlighet till fri sikt för djur till motsatt sida av vägen.  

I det föreslagna läget är det möjligt att utforma en bro över väg 535 med i princip valfri bredd. 
Brolängden, från släntkrön till släntkrön är cirka 38 meter. Med denna längd bör en ekodukt ges en fri 
brobredd av minst 30 meter för att nå ett bredd/längdförhållande  på 0,8.  

Faunabroar har i Sverige utformats enligt samma principer som viltportar, dvs med en minsta bredd av 
12-15 meter. I detta fall kan en bredd av 12 meter beskrivas som ett minimialternativ för en 
viltanpassad bro, som kan accepteras då hela brobredden kan vara tillgänglig för djur.  

Föreslagen utformning i vägplanen var att den södra passagen ges en minsta bredd av 15 meter, 
varav ett par meter kan utformas som en grusad yta för att i någon mån styra var människor väljer att 
passera, utan att försvåra för faunan att utnyttja ytan. Brolängden var i detta fall ca 38 meter. 

Med föreslagen bredd/längd fick den i vägplanen föreslagna passagen en bedömd effektivitet av cirka 
35% för älg och 50% för rådjur, vilket är att betrakta som mindre god standard, men acceptabel då 
läget i sig ger goda förutsättningar för att passagen ska utnyttjas.. 

 

Aktuella förutsättningar 

Planer för delsträckan Öjersjö-Bårhult 

För väg 535 på sträckan Öjersjö-Bårhult planeras inga omfattande ombyggnadsåtgärder inom 
överskådlig tid. Därför studeras nu enklare trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan genomföras inom 
kort. Exempel på detta är åtgärder för gång- och cykeltrafik och för att skapa mer förlåtande 
sidoområden. Det bedöms också vara angeläget att skapa en säker passage för faunan, framförallt älg 
och rådjur. Detta är motiverat dels av ekologiska skäl, dels av trafiksäkerhetsskäl.  

Med tanke på att vägen i flera avseenden inte håller önskvärd standard har möjligheten att bygga om 
den inom en faunapassages förväntade livslängd. Sannolikt önskemål om trafikteknisk standard är då 
en mötesfri väg med separat gång- och cykelbana, i likhet med den nyligen utbyggda delen i Bårhult.  

Ekologiska krav 

När det gäller lokalisering av en faunapassage över väg 535 på denna sträcka gäller de bedömningar 
som gjordes under arbetet med vägplanen och det studerade läget i sektion ca 4/100 är fortfarande det 
lämpligaste av flera skäl. 

Den effektivitet som skulle uppnåtts med vägplanens förslag bedömdes då vara acceptabel, bl a då 
passagens lokalisering var bra. En högre effektivitet än 35% för älg är givetvis önskvärt och kan 
uppnås antingen genom en bredare eller kortare bro.  

Trafiktekniska krav 

På kort sikt är det trafiktekniska kravet på en passage i detta läge att erbjuda tillräcklig fri höjd, minst 
4,7 meter över körbanan, samt att den fria bredden är tillräcklig för väg med räcken som skydd mot 
oeftergivliga hinder, t ex brostöd. Minsta fria bredd för detta är knappt 10 meter.  
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Föreslagen åtgärd  

Översikt 

Den studerade lösningen innebär en 15 meter bred bro över befintlig bergskärning.  Den måste ges 
tillräcklig fri bredd mellan brostöd för att tillåta genomgående sidoräcke med 7,5 meter fri bredd för 
trafik, dvs cirka 10 meter fri öppning. Detta innebär i princip ingen vägbreddning utan nuvarande 
vägbredd, ca 7 meter behålls. Nedan redovisad arbetsmetod leder dock till en något större öppning 
och möjlighet att bredda väg 535 till minst 7,5 meter.  

På hela sträckan genom bergskärningen, sektion 4/000-4/250, föreslås dubbelsidiga vägräcken, likt 
övriga bergskärningar på delsträckan. 

Preliminärt bedöms en bro i detta alternativ bli knappt 20 meter lång och 15 meter bred. 

En eventuell framtida vägbreddning kan inte genomföras utan att faunabron rivs.  

 

Teknisk utformning och genomförande 

Utgångspunkt har varit att föreslå en broutformning som dels uppfyller funktionskraven, dels bedöms 
genomförbar med så liten omgivningspåverkan under byggtiden som möjligt. Diskussionen har rört 
olika principer för att skapa landfästen och olika byggnadssätt. Förslaget får ändå beskrivas som 
mycket traditionellt, vilket också bedöms vara fördelaktigt vid en framtida entreprenadupphandling.  

Den brotyp som valts är i princip samma som tidigare studerats för den större faunapassage som 
redovisades i tidigare vägplan, en plattrambro med parabelvotad undersida. Brostöden förutsätts 
kunna grundläggas med plattor på packad fyllning i nivå med befintlig väg. Alternativet att grundlägga 
brostöd högre upp genom att skapa hyllor i befintlig bergskärning har valts bort med hänsyn till 
osäkerhet kring bergkvalitet. Den kunskap om bergkvalitet som kom fram i arbetet med vägplanen och 
en okulär besiktning av nuvarande skärning tyder på att risken för olämpliga sprickor är stor, t ex 
rekommenderades i vägplanen att nya bergskärningar inte ställs lika brant som nuvarande skärning. 

För att säkra en god ekologisk funktion bör bron täckas med ett 0,6-1 meter tjockt jordtäcke, så långt 
möjligt med lokalt jord- och växtmaterial. Vidare förses bron med en cirka 2 meter hög skärm mot 
buller- och ljusstörningar. Det är också viktigt med en god anslutning till omgivande mark, vilket kan 
kräva terränganpassningar kring landfästena. 

Den studerade lösningen bedöms kunna byggas ut utan att helt stänga av trafiken på väg 535, annat 
än kortare stunder t ex i samband med sprängning. Följande arbetsgång har förutsatts: 

• På den berörda delen av väg 535 vidgas bergskärningen genom etappvis utsprängning, en 

sida i taget. När arbetet med den första sidan pågår tillåts enkelriktad trafik reglerad med 

skyttelsignaler, men skärningen vidgas då tillräckligt mycket för att trafiken ska kunna ledas 

dubbelriktat förbi arbetsplatsen under arbetet med motsatt sida. Direkt efter 

sprängningsarbetet gjuts bottenplattor för brostöd. Översiktligt bedöms berg- och 

grundläggningsarbetet ta cirka 1,5 månad. 

• Arbetet med formsättning och armering av brostöd sker på en sida i taget med trafiken 

förskjuten mot motsatt sida för att maximera arbetsområdet.  

• För att det fortsatta arbetet med formsättning och armering av brons överbyggnad ska kunna 

genomföras med dubbelriktad trafik krävs att brons underkant ligger något högre än minsta fri 

höjd, så att formställning m m ryms inom den fria höjden. Detta kräver cirka 0,5 meter extra fri 

höjd. Under de förutsättningarna bedöms att arbete kan genomföras med dubbelriktad trafik, 

nu under mitten av bron.  

• I samband med avslutande gjutningsarbeten, ungefär ett dygn, behövs mer arbetsutrymme 

vilket t ex kan innebära enkelriktad trafik förbi arbetsplatsen.  

• Kringfyllnad, jordtäckning och återställning kan utföras med minimal påverkan på trafiken.  

• Samtliga broarbeten bedöms ta sex månader att genomföra, vilket tillsammans med 

avslutande arbeten på väg 535 ger en total byggtid på cirka åtta månader.  



 

 

 

 

4 (5) 

Den ovan beskrivna arbetsgången förutsätter att bron ges tillräckligt bred fri öppning för att ge plats 
både åt en säker arbetsplats och dubbelriktad trafik. Sammantaget bedöms detta kräva i 
storleksordningen 12-13 meter.  

  

Utvärdering 

En bedömning av hur väl föreslagen åtgärd uppfyller kraven på önskad funktion utan påtagliga 
negativa effekter är i detta skede översiktlig, då många detaljer återstår att lösa. 

Ekologisk funktion 

Den ekologiska funktionen bestäms inte bara av passagens utformning, minst lika viktigt är att den är 
lokaliserad på lämplig plats. Den föreslagna platsen är densamma som valdes i arbetet med vägplan 
för sträckan och bedömdes då ge mycket goda förutsättningar.  

Genom att föreslagen bro kan göras betydligt kortare än tidigare förslag bedöms den ekologiska 
funktionen bli god. Passagen får ett öppenhetsindex på 0,8 och en effektivitet över 90% för både älg 
och rådjur. Effektiviteten har då beräknats med den metod som presenteras i Trafikverkets publikation 
2015:254.  

Trafiksäkerhet 

Ombyggnaden bedöms ge en bättre trafiksäkerhet än idag. Dels beror detta på att sträckan genom 
bergskärningen förses med sidoräcken, dels på minskad risk för viltolyckor då djuren kan ledas till en 
säker passage över väg 535. Sidoräckena genomförs i samband med att faunapassagen byggs ut, 
men kan också genomföras som en separat åtgärd. För att få ut full effekt av faunapassagen bör 
befintliga viltstängsel ses över och kompletteras eller ersättas om det finns brister. Det kan t ex vara 
aktuellt med kompletterande färister för anslutande enskilda vägar, nya stängsel i samband med andra 
åtgärder exempelvis ny gång- och cykelväg och eventuellt viltuthopp där det finns risk för läckage 
genom stängsel.   

Tillgänglighet/-framkomlighet 

Ingen förändring av tillgänglighet eller framkomlighet förväntas. 

Ekonomi 

Produktionskostnaden för den beskrivna åtgärden bedöms ligga mellan 10 och 13 mkr, för totalkostnad 
hänvisas till separat redovisad kostnadskalkyl. 

Flexibilitet 

Den föreslagna åtgärden är helt anpassad till nuvarande vägutformning. Trafikverket kan inte 
tillgodogöra sig investeringen vid en eventuell framtida vägbreddning, då passagen måste rivas och 
ersättas av en ny anpassad till ny vägbredd.  

Påverkan under byggnadstiden 

Som tidigare redovisats bedöms den totala byggtiden till åtta månader. Under denna tid påverkas 
framkomligheten förbi arbetsplatsen, dvs en vägsträcka av knappt 100 meter. Påverkan består av 
hastighetsnedsättning, byggtrafik och under 3-4 veckor enkelriktad trafik reglerad med trafiksignaler. I 
samband med sprängning förekommer korta perioder, 15-20 minuter, då trafiken helt stängs av. 
Perioden med sprängningsarbeten bedöms till cirka 6 veckor.  

Markåtkomst/planläggningsbehov 

Utbyggnad av föreslagen åtgärd kräver tillgång till större vägområde än idag. I anslutning till faunabron 
behövs även ett område för anpassning av anslutande mark till passagens krav. Åtgärder som innebär 
byggande av väg kräver vägplan, men små okomplicerade åtgärder på befintliga vägar kan undantas 
från detta krav. Det är i dagsläget svårt att göra en bedömning av om det går att undanta den 
föreslagna åtgärden från kravet på vägplan, bedömningen är på intet sätt självklar: 

• Är det en liten åtgärd? En rejäl bro över befintlig väg som tar cirka 8 månader att bygga? 

• Är åtgärden okomplicerad? Den tillför en ny funktion till systemet, men inte för vägtrafiken. 
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• Ger den ingen eller endast marginellt ökad omgivningspåverkan? Den bestående påverkan 

på omgivningen är sannolikt inte större än idag, men under byggtiden påverkas trafiken, 

kanske även på alternativa vägar. 

• Kommer man att kunna lösa markåtkomsten på frivillig väg? Svårt att bedöma i dagsläget.  

Sammanfattningsvis kan man i det fortsatta arbetet pröva möjligheten att bygga ut faunapassagen utan 
vägplan, men det går inte att idag göra den bedömningen. 

 

Alternativa åtgärder 

Bro anpassad till framtida sektion 

Om man väljer att utforma passagen med hänsyn till en framtida vägbreddning kan det bli diskussion 
om vilken vägsektion som ska ligga till grund för detta. Ett minsta alternativ innebär en bro som 
utformas för mötesfri väg med separat GC-bana, 1+1 körfält med mitträcke. Sektionsmått enligt VGU 
blir K10,5+GC 3,5 meter, med räcke på båda sidor av körbanan. Sammanlagd vägbredd 14 meter + 
diken, vilket kräver en kraftigt utökad bergskärning. Detaljutformning med hänsyn till 
räddningstjänstens framkomlighet kan kräva ytterligare 0,5-1 meters bredd, så att deras fordon kan 
passera stillastående fordon. Detta är den minsta tänkbara sektionen med mitträckesseparering. I 
tidigare vägplan antogs 2+2 körfält och inom ramen för ÅVS-arbetet har 2+1 körfält studerats. Bägge 
dessa varianter kan därför anses redan studerade och de behandlas inte ytterligare nu.  

Gemensamt för lösningar som anpassas till en tänkt framtida vägutformning är att de kräver 
omfattande utökning av bergskärningens bredd på stor del av sträckan. Utöver sträckan med den 
studerade bropassagen krävs ett avstånd för att undvika att framtida bergarbeten skadar 
faunapassagen, vilket sannolikt leder till att hela den framtida bergskärningen bör utföras tillsammans 
med faunapassagen. För dessa mer omfattande arbeten bedöms det inte vara möjligt att leda trafiken 
förbi arbetsplatsen på nuvarande väg. Det krävs därför en omledningsväg, en lösning som studerades i 
vägplanearbetet.  

Sammantaget väljer vi att inte föreslå en faunapassage anpassad för en framtida vägbreddning 
eftersom: 

• Fördelen ligger i att det är ekonomiskt fördelaktigt vid en framtida ännu inte beslutad 
vägbreddning, dvs nyttan av att välja denna lösning är osäker. 

• Nackdelar i förhållande till utvärderade egenskaper är: 

o Lägre ekologisk effektivitet. 

o Högre anläggningskostnad. 

o Större påverkan på omgivningen både under byggtiden och i driftskedet. 

o Större påverkan på trafiken under byggtiden, framförallt genom längre byggtid. 

 

Prefabricerad bro 

I arbetet med möjliga åtgärder har för- och nackdelar med en prefabricerad bro diskuterats. De fördelar 
man i första hand ser är möjligheten att förkorta den del av byggtiden då trafiken på väg 535 påverkas. 
För att på ett betydande sätt minska påverkan bör bron anläggas på landfästen grundlagda på en 
”hylla” högre upp i befintlig bergskärning. En sådan utformning har preliminärt bedömts olämplig med 
hänsyn till bergkvalitet, vilket talar mot alternativet med en prefabricerad bro. 

Generellt sett är även prefabricerade broar ovanliga i Sverige, vilket innebär att både beställare och 
leverantörer är ovana vid detta och att förutsättningarna för att pressa kostnaderna genom 
serieproduktion är mindre. Sannolikt är det därför inga ekonomiska fördelar med en prefabricerad 
lösning i detta fall.  
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