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1. Sammanfattning 

Väg 535 (Landvettervägen) sträcker sig genom Partille- och Härryda kommun och är en länk 

mellan riksväg 40 i söder och E20 i norr. Vägen är viktig för både lokala och regionala resor 

och transporter samt för kollektivtrafiken i östra Storgöteborg. Vägen löper tvärs genom ett 

stort skogsdominerat område utgör en kraftig barriär vilket har en spridningsbegränsande 

effekt på områdets djurliv. 

Ändamålet är att minska barriäreffekten (så att djur på ett säkert sätt kan sprida sig i 

landskapet), gynna den biologiska mångfalden samt förebygga risken för viltolyckor. För att 

uppnå ändamålet är projektmålet att skapa ett komplett faunasystem genom att bygga en 

faunapassage under väg 535 vid Åstebotjärnen, anlägga faunastängsel längs med hela 

utredningssträckan samt att anlägga färister där det behövs. 

En landskapsbro med faunapassage under väg 535 planeras vid Åstebotjärnen. Längs med 

hela den aktuella sträckan ska viltstängsel kompletteras med ett finmaskigt nät till 

faunastängsel för att förebygga att småvilt samt vildsvin forcerar viltstängslet och riskerar att 

komma ut i vägbanan. Där det helt saknas stängsel idag kommer nytt faunastängsel att sättas 

upp. Vid en korsningspunkt där stängsling inte är möjlig kompletteras faunastängslet med en 

färist.  

Miljöaspekter som kan påverkas av åtgärden har undersökts, och vissa av dessa aspekter har 

studerats mer grundligt. Åtgärdens omfattning och användning av mark och andra 

naturtillgångar bedöms som liten. Föroreningar och störningar från verksamheten bedöms 

även de som små. Åtgärdens lokalisering är dessutom i ett befintligt och redan påverkat 

vägområde.  

Föreslagen anläggning kommer att byggas med Trafikverket som byggherre. Fastställelse av 

vägplanen beräknas ske under våren 2022. Efter framtagande av vägplanen tar Trafikverket 

fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad som beräknas vara klart hösten 2023. 

Därefter handlas en entreprenör upp som tar fram en bygghandling och genomför projektet. 

Totalkostnaden för projektet har beräknats till cirka 40 miljoner kronor. Projektet finansieras 

genom regional plan.   
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Bakgrund 

Väg 535 (Landvettervägen) sträcker sig genom Partille- och Härryda kommun och är en länk 

mellan riksväg 40 i söder och E20 i norr. Vägen är viktig för både lokala och regionala resor 

och transporter samt för kollektivtrafiken i östra Storgöteborg. Trafiken har ökat sedan 

införandet av trängselskatt i Göteborg år 2013. Detta beror på att väg 535 är undantagen 

trängselskatt och därmed möjliggör en avgiftsfri östlig passage förbi Göteborg. Nya bostads- 

och verksamhetsområden, som planeras i närområdet, förväntas generera ytterligare trafik 

framöver. 

Väg 535 löper tvärs genom ett stort skogsdominerat område som i landskapsekologiska 

sammanhang benämns Delsjö-Kåsjö-Härskogenkilen. Vägen utgör en kraftig barriär och har 

en spridningsbegränsande effekt på områdets djurliv. Bristen på säkra faunapassager i 

området kan leda till utarmning av fauna på grund av livsmiljöfragmentering och isolering. 

Bland de mest sårbara är stora däggdjur med stora hemområden eftersom de konventionella 

mindre passager som finns längs riksväg 40 och E20 är få till antalet och för små för att 

nyttjas i någon större omfattning. 

Längs sträckan har ett område identifierats vid Åstebotjärnen, som en lämplig lokalisering för 

att anlägga en faunapassage under väg 535 för att minska barriäreffekterna för djuren samt 

gynna den biologiska mångfalden. För att få ett sammanhängande system för fauna behövs 

faunastängsel anläggas längs sträckan samt färist vid korsningspunkt där stängsling inte är 

möjlig. Utredningsområdet sträcker sig längs väg 535, från Gamla Prästvägen i söder till 

Tingsvägen i norr, se Figur 1. 
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Figur 1. Läge för planerad landskapsbro (faunapassage) samt sträckning för anläggning av faunastängsel och 
färist. 
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2.2. Projektmål och ändamål  

Ändamålet är att minska barriäreffekten (så att djur på ett säkert sätt kan sprida sig i 

landskapet), gynna den biologiska mångfalden samt förebygga risken för viltolyckor.  

För att uppnå ändamålet är projektmålet att skapa ett komplett faunasystem genom att bygga 

en faunapassage under väg 535 vid Åstebotjärnen, anlägga faunastängsel längs med hela 

utredningssträckan samt att anlägga färist vid korsningspunkt där stängsling inte är möjlig.  

2.3. Tidigare utredningar och beslut 

Beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) 

Länsstyrelsen har i beslut 2020-12-21, baserat på framtaget samrådsunderlag ”Väg 535, delen 

Åstebo – Bårhult, Faunapassage”, bedömt att vägprojektet inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, enligt 15 § väglagen. 

Åtgärdsvalsstudie  

Den åtgärdsvalsstudie som utfördes 2018 (Trafikverket, 2018) utgick från en grönstruktur- 

och barriäreffektstudie för tvärförbindelsen mellan E20 och riksväg 40 (Vägverket, 2010). 

Utvalda platser vid Åstebotjärnen och Gamla Prästvägen användes i den utredningen för att 

undersöka möjligheten att skapa säkra passager för djur. Studien föreslog större anläggningar 

i form av ekodukt alternativt passage under vägen för att lösa barriärproblematiken. 

Skisskede, val av läge och utformning  

Under projektets skisskede utreddes totalt fyra alternativ av utformning på faunapassage, vid 

två olika placeringar, en i höjd med Åstebotjärnen och en strax söder om Åstebotjärnen 

(Ramboll AB, 2020). I detalj utreddes och utvärderades två passager över (ekodukter) 

respektive under (landskapsbroar) väg 535 baserat på olika aspekter såsom byggbarhet, 

ekologisk funktion, gestaltning och kostnad. Båda lösningarna uppfyllde projektets mål, men 

det fastställdes av Trafikverket att en landskapsbro med passage under vägen i höjd med 

Åstebotjärnen ska byggas. Lokaliseringen för landskapsbron utmed en försänkning 

(motsvarande dalgång) i terrängen bedömdes vara mycket lämplig för små, medelstora och 

stora däggdjur. Utformningen av landskapsbron är tillräckligt öppen (avseende bredd, höjd 

och längd) för att kunna fungera bra som faunapassage. Landskapsbrons utformning är en 

vanlig konstruktionstyp som möjliggör eventuell utbyggnad av väg 535 för kollektivtrafik eller 

gång- och cykelväg i framtiden. Dessutom är landskapsbron mest fördelaktig ekonomisk samt 

att driften blir enklare gentemot alternativ för ekodukt. 

Övriga utredningar 

En tidigare studie genomförd av Vägverket (Vägverket, 2010) undersökte hur kvarvarande 

grönstruktur i området kan sammanlänkas med hjälp av faunapassager, för att behålla viktiga 

gröna kilar i regionens östra delar. En viktig utgångspunkt för studien var att 

olycksfrekvensen för älg var mycket hög på sträckan jämfört med andra vägar i regionen och 

att vägen utgör en kraftig barriär för djurens rörelse i området. 
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Under år 2016 togs en vägplan till och med skede Granskningshandling, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, fram för utbyggnaden av väg 535 på sträckan mellan Bårhult 

och Partille. Vägplanen skickades inte in för fastställelse men vissa relevanta aspekter i 

utredningarna har utgjort underlag till delar av denna samrådshandling.  

2.4. Planprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en vägplan, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planläggningsprocessen. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram 

svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns 

alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan 

påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram till vägplanen, där 

Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och 

skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls tillgänglig för 

granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig. När 

planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta 

kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för 

dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att Trafikverket ska 

få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs 

i en samrådsredogörelse. 
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3. Miljöbeskrivning 

Länsstyrelsen har fattat beslut med stöd av 6 kap 26§ miljöbalken (1998:808) och 15 § 

väglagen (1971:948) att vägplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (beslut 

2020-12-21, Dnr 343-54268-2020). Det innebär att ingen särskild 

miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Istället upprättar Trafikverket en 

miljöbeskrivning med syfte att identifiera och beskriva den planerade verksamhetens 

förutsägbara påverkan på människors hälsa och på miljön. Att identifiera miljövärden, arbeta 

in miljöhänsyn i de förslag som tas fram och att beskriva konsekvenser är en integrerad del av 

planprocessen, och baseras på de analyser och bedömningar som görs fortlöpande under hela 

planprocessen. Projektets miljöbeskrivning redovisas under följande rubriker: 

Kap 4 
Förutsättningar, avsnitt 4.7 och 4.8. 

Kap 5 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått samt skadeförebyggande åtgärder, avsnitt 5.3 och 5.4. 

Kap 6 
Effekter och konsekvenser av projektet, avsnitt 6.3. 

Kap 8 
Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden. 

3.1. Miljöbeskrivningens avgränsningar 

I föreliggande miljöbeskrivning har följande aspekter ansetts vara särskilt viktiga att beskriva: 

• Trafik och användargrupper  

• Naturmiljö 

o Natura 2000  

o Riksintresse naturvård  

o Riksintresse friluftsliv 

• Ytvatten 

• Hydrogeologi  

• Förorenade områden 

• Kulturmiljö 

• Landskapsbild  

• Buller 

o Boendemiljö och verksamheter 

• Biologisk mångfald 

• Barriäreffekter 

• Viltolyckor  

• Olyckor med farligt gods 

• Klimat  
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4. Förutsättningar 

4.1. Utredningsområde, influensområde och effektområde 

Utredningsområdet omfattar den sträcka utmed väg 535, mellan Gamla Prästvägen i söder till 

Tingsvägen i norr, som studeras för utförande av åtgärder, se Figur 1. Vidare omfattar 

utredningsområdet den mark som påverkas vid anläggandet av faunapassage och åtgärder på 

anslutande vägar till väg 535.  

Influensområdet är det område som påverkas av planerade åtgärder under bygg- och 

driftskede. Storleken på influensområdet som berörs av dagvatten från byggnation av 

landskapsbron beror på mängden dagvatten under byggskedet. Preliminärt kan 

influensområdet förväntas omfatta försumpad mark i dalsänkan och eventuellt även 

Åstebotjärnen. Byggdagvatten från utredningsområdet planeras att avledas mot 

Åstebotjärnen, via den dalsänka som finns strax öster om väg 535, för att minska risken för 

negativ påverkan på vattenmiljön.  

Ett effektområde utgörs av området där den föreslagna åtgärden påverkar djurens rörelse och 

spridning i landskapet och är generellt större än utredningsområdet. Effektområdet förändras 

under genomförandet av projektet. Under byggskedet omfattas den tillfälliga, vägen för 

omledning av trafik, och en buffertzon kring denna. Under driftskedet begränsas 

effektområdets storlek till djurens behov av yta att röra sig. En förändring som medför att 

barriäreffekterna för vilt och andra djur minskar påverkar spridningsmöjlighet, rörlighet och 

kontakt med andra populationer (grupper av djur) och biotoper (levnadsmiljöer).   

För klövvilt kan effektområdet begränsas till en radie på cirka 4 kilometer, vilket bör vara det 

minsta område där djur har tillgång till passagen, se Figur 3. För små djur utgörs 

effektområdet av området i direkt anslutning till landskapsbron. Det vill säga området inom 

en diameter av cirka 30 meter från vägens centrum.  

 



12 

 

 

Figur 3. Effektområdet för klövvilt med en radie av 4 km från planerad landskapsbro.  
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4.2. Vägens funktion och standard 

Väg 535 ansluter i söder, via Bårhultsmotet, till riksväg 40 och i norr, via Partillemotet, till 

E20. Vägen sträcker sig genom Partille- och Härryda kommun, och är viktig för både lokala 

och regionala resor och transporter samt för kollektivtrafiken i östra Storgöteborg. Eftersom 

vägen skapar en förbindelse mellan två av infartslederna till Göteborg kan väg 535 verka som 

avlastande för trafiksituationen på vägnätet, främst E6, genom centrala Göteborg.  

Vägen är utpekad som riksintresse av regional betydelse och ingår i  Trafikverkets utpekade 

och prioriterade vägnät för kollektivtrafik och dagliga persontransporter. Väg 535 är även 

utpekad av Trafikverket som omledningsväg och är tillåten för transporter med farligt gods. 

Trafiken har ökat sedan införandet av trängselskatt i Göteborg år 2013. Detta beror på att väg 

535 är undantagen trängselskatt och därmed möjliggör en avgiftsfri östlig passage förbi 

Göteborg. Vägen är cirka 9 meter bred och högsta tillåtna hastighet är 70 km/h utmed hela 

den berörda sträckan.  

4.3. Trafik och användargrupper 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) på väg 535 är 11 870 fordon per dygn (mätår 2012) mellan 

Tingsvägen och Öjersjövägen enligt Trafikverkets verktyg Trafikflödeskartan (Trafikverket, 

2020). Mellan Öjersjövägen och Nya Öjersjövägen är ÅDT 10 810 fordon per dygn (år 2012). 

Andelen tung trafik är cirka 6 %. Mellan Nya Öjersjövägen och väg 40 är ÅDT 6 520 fordon 

per dygn (år 2012). Andelen tung trafik på sträckan är cirka 10 % (Trafikverket, 2020). 

 

I den genomförda åtgärdsvalsstudien för den aktuella vägsträckningen genomfördes en så 

kallad slangmätning där trafikflödet uppmättes till cirka 18 000 ÅDT (Trafikverket, 2018). 

Med hänsyn till att uppmätta ÅDT överstiger den som anges i Trafikflödeskartan anges denna 

trafikmängd som dimensionerande. Därav antas en ÅDT om 18 100 fordon per dygn som 

dimensionerande för, till exempel, den tillfälliga vägen som anläggs vid byggnation av 

landskapsbron. 

4.3.1. Kollektivtrafik 

Västtrafiks busslinje 511 trafikerar, mellan Partille och Landvetter och omvänt, hela den 

aktuella sträckan av väg 535. Inga övriga busslinjer trafikerar i dagsläget den aktuella delen av 

väg 535. Mellan Åstebo och Öjersjö finns däremot busstrafik längs Kåsjövägen som löper 

parallellt med väg 535. Linjerna som trafikerar Kåsjövägen är linje 503, 513 och 516. 

4.3.2. Gång- och cykeltrafik 

Det finns inga gång- och cykelvägar i området. Separat gång- och cykelbana i direkt 

anslutning till väg 535 finns på två sträckor på det mellersta och norra delarna av väg 535. En 

gång- och cykelväg om cirka 300 meter är belägen strax söder om väg 548 och en sträcka om 

cirka 1,9 km finns mellan Björnekullaliden och Vägkrönet. Där särskild gång- och cykelväg 

saknas hänvisas gång- och cykeltrafikanter till blandtrafik med såväl buss som bil.  
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4.4. Tekniska anläggningar 

Det finns ett flertal ledningar inom utredningsområdet. Där befintliga ledningar korsar eller 

ligger inom vägområdet för planerad sträckning behöver de exakta lägena utredas. På västra 

sida av vägen finns högspänningsledningar på delar av sträckan. På östra sida av vägen finns 

stora ledningspaket med optoledningar samt teleledningar. Eventuella ledningsarbeten och 

ledningsomläggningar kommer att genomföras i samråd med ledningsägare. 

4.5. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.5.1. Kommunala planer 

Den planerade ombyggnationen av väg 535 löper genom ett område som angränsar till, eller 

omfattas av, ett antal detalj- och stadsplaner. De stads- och detaljplaner som berörs är 

namngivna enligt följande; 534 D, 646 D, 743 A som omfattar Furulund och 594 D samt 

704_e (tillägg) som omfattar Öjersjö. Påverkan beskrivs i kapitel 6.2. För området Furulund 

pågår arbete med framtagande av ny detaljplan (Partille kommun, 2021). För fritidsområdet 

Kåsjön – Åstebo finns det även en fördjupad översiktsplan antagen 1994-o1-27. Området för 

faunapassagen angränsar i norr till en del av stadsplan för Furulund SV (fastställd 1979-11-14) 

och i söder till stadsplan för del av Kåsjöområdet, etapp I (fastställd 1985-09-16)  (Partille 

kommun, 1993). 

 

Figur 4 Översikt av gällande planer i Furulund. 

I Partille kommuns översiktsplan 2035, bilaga 1, har området betecknats ”som 

sammanhängande delvis anlagd natur- och kulturmiljö med fritids och rekreationsvärden. 

Kan innehålla bebyggelse på naturens och kulturens villkor där den kompletterar och 

förstärker områdets befintliga karaktär”, se Figur 5. Marken på östra sidan om väg 535 ingår i 

riksintresse för framtida väg, tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40, från Jerikomotet till 

Åstebo.  
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Figur 5. Bilaga 1 ur Partille kommuns översiktsplan 2035.  
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4.6. Landskapet och staden 

Området för planerad landskapsbro ligger inom det grönstråk som återfinns mellan befintlig 

bebyggelse i Furulund och Öjersjö. Gång- och cykelportar som kopplar samman bebyggelsen 

med naturområdet finns både norr och söder om området. Det finns ingen skyltad 

vandringsled i området. Människor rör sig dock i landskapet på spontat uppkomna stigar och 

på befintlig grusväg.   

Det föreslagna läget för landskapsbron återfinns i ett lågt beläget stråk mellan Stora Kåsjön 

och Åstebotjärnen och väg 535, vilken går på bank på sträckan. På vägens västra sida är 

marken naturligt täckt med  jord och vegetation. På vägens östra sida är landskapet öppet 

med (mer) berg i dagen, stenblock och enstaka träd. En smal ravin leder ner mot 

Åstebotjärnen (se Figur 6, Figur 7, Figur 8).   

 

Figur 6. Vy över landskapet på vägens östra sida med ravin ner mot Åstebotjärnen. 
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Figur 7. På vägens östra sida finns kraftiga träd och berghällar. 

 

Figur 8. Vy över landskapet på vägens västra sida med tät vegetation och fuktig mark. 
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4.7. Miljö och hälsa 

4.7.1. Naturmiljö 

 

Figur 9. Utpekade riksintressen samt Natura 2000-område (WebbGIS Länsstyrelsen Västra Götaland). 
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Natura 2000 

Öster om den planerade landskapsbron finns området Maderna - Haketjärn vilket är utpekat 

som Natura 2000-område (SCI), se Figur 9. Inom Natura 2000-området finns prioriterade 

och bevarandevärden hedmiljöer med fukthedar med värdefulla bestånd av de rödlistade 

arterna alkonblåvinge och dess värdväxt klockgentiana, varav båda är starkt hotade. Området 

utgör ett naturligt och relativt opåverkat våtmarksområde med små näringsfattiga sjöar 

(Haketjärnen och Långevatten) och ett rikt biologiskt liv med olika arter av mossor, insekter 

och fåglar.  

 

För att områdets värde ska bevaras är det viktigt att fukthedar hävdas med hjälp av; röjning, 

brand, slåtter eller bete. Även annat, så som exempelvis nedtrampning och sipprande vatten 

kan bidra till att bibehålla och öka bestånden av de skyddsvärda arterna (klockgentiana, dess 

värdmyra samt alkonblåvingen). Det är även viktigt att Natura 2000-områdets naturliga 

hydrologi bevaras. En bevarandeplan finns framtagen för området för att kartlägga och 

beskriva vilka arter som är skyddsvärda inom området. I planen finns också risker beskrivna. 

En av dessa risker upptagna i bevarandeplanen är försämrad vattenkvalitet till följd av 

närliggande vägprojekt. 

Riksintresse naturvård 

Öster om planerad landskapsbro finns ett riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 6 §, se 

Figur 9. Området överlappar Natura 2000-området men är totalt sett större i utbredning.  

Riksintresse friluftsliv 

Härskogenområdet är riksintresse för friluftsliv enlig MB 3 kap 6 §, se Figur 9. Härskogen har 

ett flertal motionsspår. Skogen har goda förutsättningar för fritidsfiske, strövande, cykelturer, 

vandring samt bär- och svampplockning. En planskild passage för gång- och cykeltrafik finns 

cirka 200 meter norr om området för planerad landskapsbro. Cirka 900 meter söder om 

området för planerad landskapsbro finns en planskild passage för gångtrafikanter.  

4.7.2. Ytvatten 

Området för landskapsbron är beläget på vattendelaren mellan Stora Kåsjön i väster och 

Åstebotjärnen i öster, se Figur 10. Vattenmagasinen mynnar ut i bäckar som flödar samman i 

ett våtmarksområde innan de når Natura 2000-området och Haketjärnen. Därefter rinner 

vattnet norrut till Säveån via Kåbäcken. Under befintliga förhållanden bedöms 

nederbördsvatten och vägdagvatten i huvudsak infiltreras på ömse sidor av väg 535. 

Haketjärnen, inklusive den norra delen Maderna, är belägen inom Natura 2000-området, 

men är inte en utpekad naturtyp (Länsstyrelsen, 2016). Sjön är vattenkemiskt påverkad av 

lakvatten från såväl deponi som komposteringsanläggning. Vattenkemin är därför inte 

tillräckligt bra för att sjön ska utpekas som en naturtyp. Åstebotjärnen med omgivningar 

bedöms ha höga naturvärden (klass 2) enligt en tidigare utförd naturvärdesinventering 

(Norconsult AB, 2014). Stora Kåsjön utgör vattenskyddsområde (se avsnittet 

Vattenskyddsområde nedan) med strandlinjen som gräns till sekundärt skyddsområde. 
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Stora Kåsjön (SE640421-128188) och Kåbäcken (SE640576-128211) utgör vattenförekomster 

(VISS, 2020). Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) bedöms båda 

vattenförekomsterna ha måttlig ekologisk status där den utslagsgivande kvalitetsfaktorn för 

bedömningarna är fisk. Förekommande fiskbestånd bedöms vara påverkade av anlagda 

vandringshinder i Kåbäcken. Ingen av vattenförekomsterna uppnår god kemisk status. De 

bedöms ha förhöjda halter av bromerade difenyletrar och kvicksilver i fisk. I Kåbäcken har 

förhöjda halter av perfluoroktansulfonat (PFOS) registrerats vid provtagning. Stora Kåsjön 

har tidigare varit försurad och kalkats och inget tyder på att den återförsurats efter att 

kalkningen upphört. Vattenkvaliteten i Kåbäcken är god, detta indikeras av de biologiska 

kvalitetsfaktorerna bottenfauna och kiselalger samt försurningsgraden. Miljökvalitetsnormen 

för Kåbäcken är god ekologisk status och Stora Kåsjön ska uppnå god ekologisk status med 

tidsfrist till 2021 enligt beslutade miljökvalitetsnormer. Förslag på miljökvalitetsnorm inför 

nästa förvaltningscykel är god ekologisk status med tidsfrist till 2027 på grund av att det är 

tekniskt omöjligt att åtgärda de vandringshinder som påverkar fiskbeståndet innan dess. 

Vattenskyddsområde 

Utredningsområdet ligger inom vattenskyddsområde Stora Kåsjön. Stora Kåsjön utgörs av en 

ytvattentäkt, se Figur 10. Den planerade landskapsbron ligger inom tertiär skyddszon. Den 

planerade färisten ligger inom sekundär skyddszon.  

Skyddsföreskrifterna anger att ingen särskild hänsyn behöver tas inom tertiär skyddszon med 

avseende på schaktarbeten. Inom sekundär skyddszon får större schakt- eller 

grävningsarbeten endast ske med tillstånd av den kommunala miljönämnden. Då 

schaktarbete för färist inte klassas som större grävningsarbeten enligt skyddsföreskrifterna 

bedöms inget tillstånd för schaktarbeten krävas. Anläggande av ny tillfällig väg under 

byggnation får dock endast ske med tillstånd av kommunala miljönämnden inom både 

sekundär och tertiär skyddszon. Tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet 

behöver därmed sökas hos den kommunala miljönämnden gällande tillfällig väg. 

Tillstånd kan även behöva sökas av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 

impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter vid byggandet 

av färist eller tillfällig väg inom sekundär skyddszon. 
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Figur 10. Vattenskyddsområde Stora Kåsjön (Partille kommun). 

Strandskydd 

Åstebotjärnen och Stora Kåsjön omfattas av strandskydd. Stora Kåsjöns strandskydd är 

generellt 100 meter, men avgränsas av Kåsjövägen som går längs med östra sidan av sjön, se 

Figur 11. Åstebotjärnens strandskydd är av varierande storlek runt sjön, men avgränsas av 

våtmarken runt om tjärnen.  
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Figur 11. Utpekade skyddade områden och naturvärden (WebbGIS Länsstyrelsen Västra Götaland). 
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4.7.3. Förorenade områden 

Provtagning av jordmassor med avseende på föroreningar har utförts inom området för 

planerad landskapsbro, se Figur 12. Föroreningshalterna klassificeras genom riktvärdena 

Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKN) enligt 

Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket , 2016).  Föroreningar av 

petroleumämnen i form av alifater >C16-C35 i halter mellan KM och MKM har uppmätts på 

den östra sidan av väg 535. Föroreningarna påträffades i vägdikesmassorna öster om väg 535 

samt i en provtagningspunkt öster om den befintliga grusvägen. Då området omfattas av 

vattenskyddsområde för Stora Kåsjön bedöms att förorenade massor i halter över KM ska 

saneras. I den ytliga jorden öster om vägen uppmättes även föroreningar av alifater >C16-C35 

i halter mellan KM och MKM. Utförd analys (oljetypning) visade dock att föroreningen har 

naturligt ursprung från organiskt material och denna förorening bedöms därmed inte behöva 

saneras. Övriga områden som har provtagits innehöll föroreningar i halter under riktvärdet 

för KM och behöver därmed inte saneras. 

 

Figur 12. Resultat av provtagning på jordmassor med avseende på föroreningar.  
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4.7.4. Kulturmiljö 

Längs med befintlig väg, på kommungränsen mellan Härryda och Partille, finns ett 

gränsmärke som utgör en kulturhistorisk lämning, se Figur 13 och Figur 14 

(Riksantikvarieämbetet, 2021). På platsen finns befintligt viltstängsel som föreslås 

kompletteras till faunastängsel.  

 

Figur 13. Övrig kulturhistorisk lämning, gränsmärke. 

 

Figur 14. Gränsmärket. 
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4.7.5. Buller 

Anläggandet av faunaåtgärder utgör inte väsentlig ombyggnad av infrastruktur enligt de 

bedömningskriterier som gäller enligt Trafikverkets riktlinje Buller och vibrationer från trafik 

på väg och järnväg (TDOK 2014:1021). Åtgärden innebär inte genomgripande fysiska åtgärder 

i infrastrukturen och det möjliggör inte heller en trafikförändring som medför en väsentligt 

ökad störning med avseende på buller. Därmed gäller åtgärdskategori befintlig infrastruktur. 

Buller definieras som oönskat ljud. Ljudnivåerna från vägtrafik är kopplade till trafikmängd, 

vägbeläggning, hastighet, omgivningens karaktär och vägmiljöns utformning. Påverkan och 

åtgärder avseende trafikbuller bedöms och åtgärdas i första hand för att skydda människor i 

boende- och vistelsemiljöer. För påverkan på naturområden har Trafikverket angivit 

riktvärden för buller (se Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 

2014:1021). Här finns angivna riktvärden för betydelsefulla fågelområden det vill säga 

områden med avgörande betydelse för fågellivet där trafikbuller riskerar att påverka djurens 

beteende avsevärt. Påverkan utgörs av försämrad reproduktion, ökad dödlighet och minskad 

populationstäthet. Riktvärdet för betydelsefulla fågelområden är 50 dBA, dygnsekvivalent 

ljudnivå. Det saknas specifika riktvärden för däggdjur då merparten av studierna som har 

gjorts har varit inriktade på att studera effekterna hos fåglar. Vägbuller kan skrämma djur 

eller ha en negativ påverkan  på djurens hörsel, vilket är viktigt att beakta vid byggande och 

drift av landskapsbron.  

Närområdet till väg 535, utmed sträckan mellan Öjersjö och Furulund, är idag exponerat för 

buller och riktvärdena för trafikbuller överskrids (Naturvårdsverket, 2016b). I direkt närhet 

till platsen där landskapsbron planeras finns idag inget som bedöms vara störningskänsligt 

för bullerpåverkan. I närområdet till den planerade landskapsbron ligger Partille vandrarhem, 

cirka 225 meter norr om platsen. Närmaste bostadshus ligger belägna cirka 500 meter norr 

och söder om planerad landskapsbro. På den västra sidan av väg 535 och cirka 150 meter från 

landskapsbron har Partille ridklubb hagområde avsett för träning. Verksamheten med hästar 

är störningskänslig för buller. 

4.7.6. Biologisk mångfald och skyddade arter 

Utredningsområdet utgör ett lämpligt habitat för flertalet växter och djur. Öster om vägen, 

norr om Åstebotjärnen, dominerar myrmarker och viss barr dominerad skog med inslag av 

ekar. Nordväst om tjärnen i sluttningen ner mot vattendraget finns ek dominerad ädellövskog 

och i svackans botten vidtar ett klibbaltkärr med inslag av björk, alm, ask och sälg. Ett visst 

naturvärde har uppskattats (Norconsult AB, 2014).  

Stora delar av området kring Åstebo hyser lämpliga häckningsmiljöer för mindre hackspett 

med gott om strukturer, såsom döda lövträd. I Åsteboområdet har även en 

fladdermusinventering genomförts där fyra arter noterades (Norconsult AB, 2014). Området 

kring tjärnen hyser mycket höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen (VMI), se Figur 

11. 

Baserat på jaktstatistik (Svenska Jägareförbundet, 2021) och kartläggningen av viltolyckor i 

aktuellt landskap, kan det konstateras att området nyttjas av olika typer av klövvilt, bland 

annat älg, rådjur och vildsvin. Området inventerades på groddjur under våren 2009 vilket 
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visade på förekomst av åkergroda och vanlig groda, samt mindre vattensalamander. 

Åkergroda och vanlig groda leker längs Åstebotjärnens stränder. Vid stränderna observerades 

även vanlig padda (Naturcentrum AB, 2009). Alla Sveriges grodarter är fridlysta och 

åkergrodan har även ett extra skydd i Artskyddsförordningen. 

4.7.7. Barriäreffekter 

Redan idag utgör vägen en kraftig barriär mot djurens fria rörlighet i området. och har en 

spridningsbegränsande effekt på områdets djurliv. Detta innebär att djurpopulationer isoleras 

från varandra inom de fragmenterade områdena. På lång sikt kan det potentiellt leda till att 

djurbeståndet utarmas på grund av brist på genetiskt utbyte. En eventuell framtida 

utbyggnaden av väg 535 riskerar att ytterligare öka den spridningsbegränsande effekten vägen 

har på områdets djurliv. 

Effekten av en sådan barriär är beroende av djurens rörlighet och rörelsemönster i 

landskapet, såsom hemområdesstorlek. Storleken på djurens hemområde, det vill säga det 

område som de nyttjar på årsbasis för att söka föda, partner et cetera, varierar beroende på 

födotillgången. Det återfinns ett sammanhängande skogsområde som motsvarar en areal på 

2900 hektar väster om väg 535. Denna skogsmark är innesluten av infrastruktur, vilket till 

viss del isolerar djurlivet där från det övriga landskapet. Den aktuella skogsmarken har 

utrymme att hysa uppskattningsvis 5 hemområden av rådjur och eventuellt en större del av 

ett hemområde för älg. Området är således litet för att på längre sikt rymma en egen 

population av klövvilt, isolerad från andra artfränder (Enviroplanning AB & Trafikverket, 

2010). 

I faunapassageutredningen läggs särskild vikt vid älg, eftersom de betraktas som en 

paraplyart. Faunapassager som accepteras av älg används med stor sannolikhet även av 

rådjur, hjort, vildsvin och annat småvilt.  

4.7.8. Viltolyckor 

Förekomsten av vilt i de omkringliggande skogarna är stor. Längs med vägen finns 

viltstängsel, vilket begränsar de större djurens möjlighet att korsa vägen och därmed utgör en 

barriär. Längs en del av vägsträckningen är stängslet inte anpassat efter förutsättningarna, 

vilket gör att djuren riskerar att komma in på vägområdet. 

En utredning genomförd av Vägverket (Vägverket, 2010) visade att olycksfrekvensen för älg är 

mycket hög på sträckan jämfört med andra vägar i regionen. Data från Nationella 

viltolycksrådet visar att det längs med sträckan under åren 2016 - 2020 skedde 35 olyckor 

med rådjur, 9 olyckor med vildsvin och 3 olyckor med älg, se Figur 15. Under år 2020 skedde 

15 viltolyckor längs den 7,7 km långa sträckan vilket är 1,95 olyckor per kilometer och år. För 

åren 2016 till 2019 var denna siffra 1,17, 1,56, 0,6 samt 0,65.  



27 
 

 

Figur 15. Antal viltolyckor med rådjur, älg och vildsvin längs med sträckan under åren 2016 – 2020. År 2020 
innefattar inte ett helt år utan enbart månaderna januari-oktober (Nationella Viltolycksrådet, 2021) . 

4.7.9. Olyckor med farligt gods 

Väg 535 är inte utpekad som rekommenderad transportled för farligt gods. Väg 535 kan dock 

trafikeras av farligt godstrafik till följd av att den är en utpekad omledningsväg, vilket innebär 

att olyckor med farligt gods kan inträffa längs sträckan.  

4.7.10. Klimat 

Klimatpåverkan sker vid anläggande genom användning av material, särskilt stål och betong 

som ger relativt stora växthusgasutsläpp. Arbetsmoment som masstransporter, sprängning 

och schaktning kan bidra till den totala klimatpåverkan.  

4.8. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.8.1. Geologi, hydrogeologi och geoteknik 

Området karakteriseras geotekniskt av ett tunt lager av sandig mulljord på berg. 

Jordmäktigheterna ovan berg har i området observerats mellan 1-1,5 meter med undantag av 

den uppbyggda vägbanken där mäktigheten varit större, mellan ca 2-4 meter inklusive 

befintlig vägbank. Inom området finns observerat och inmätt berg i dagen både öst och väst 

om befintlig väg. 
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Vid området för planerad landskapsbro är befintlig vägbank uppbyggd av fyllnadsmassor som 

i huvudsak utgörs av grus, sand, mulljord med inslag av silt.  

En grundvattenyta har uppmätts i skruvprovtagningshål, nordöst om planerad landskapsbro, 

till 0,1 meter under markytan. Övriga skruvprovtagningshål i området visade ej på 

(grund)vattenförekomst och var torra. Således bedöms grundvattenytan ligga mer än 1 meter 

under markytan i det aktuella området. En variation i grundvattennivån om en halv meter  

under året kan förutsättas. I lågpunkten vid planerad landskapsbro bedöms området 

avvattnas ned mot Åstebotjärnen och grundvattenytan ligger i markytans nivå. 

4.8.2. Berg 

Vid området för planerad landskapsbro, mellan Åstebotjärnen och Stora Kåsjön, utbreder sig 

en höjdrygg bestående av medelkornig till grovt medelkornig amfibolit. I centrala, östra och 

södra delarna av höjdryggen finns stora ytor med synliga hällar. 

4.8.3. Avvattning 

Dagens vägavvattning är till största del löst med öppna diken. Den aktuella sträckningen löper 

till stor del längs med en höjdrygg som utgör en vattendelare med avrinning ned mot Kåsjön i 

väster och ned mot Åstebotjärnen i öster. Vid området för planerad landskapsbro har vägen 

ensidig lutning mot öst. Vägdagvatten från diket på östra sidan följer marklutningen och leds 

ner mot ravinen till Åstebotjärnen.  
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Valet av faunapassagens lokalisering har beslutats utifrån ekologiska faktorer för att 

säkerställa högsta effektivitet av passering. Dessa faktorer innefattade bland annat djurens 

hemområde och arealbehov för gynnsam tillväxt. Därtill innefattas djurens rörelse i området 

samt närheten till mänskliga störningar.  

I de tidigare utredningarna (se kap 2) identifierades älgarnas hemområde och gröna stråk i 

Partille kommun. Det konstaterades att med hjälp av faunapassagen kan dessa områden 

sammankopplas och möjliggöra djurens fria rörelse. Det fastställda läget för faunapassagen 

kommer att förstärka den ekologiska konnektiviteten mellan den västra och östra sidan av väg 

535.  

Ytterligare en viktig aspekt av faunapassagens lokalisering var att säkerställa att djuren har 

möjlighet att hitta passagen. Olika djurarter rör sig på olika sätt i landskapet. Studier visar att 

djuren inte korsar öppna ytor eftersom de behöver skydd mot rovdjur och använder naturliga 

ledlinjer som till exempel; höjdkurvor, skogsbryn, eller vattendrag för att orientera sig i 

området. Det slutliga läget för faunapassagen ligger cirka 30 meter söder om en befintlig 

kraftledningsgata, som troligtvis kommer att leda djuren till öppningen för faunapassagen. 

Passagen kommer att byggas på tillräckligt avstånd från bostäder för att minimera störningar 

från mänsklig aktivitet.  

5.2. Val av utformning 

Under projektets skisskede 2020 utredde Ramboll vilken typ av passage som är mest 

fördelaktig i området, baserat på olika aspekter såsom; byggbarhet, ekologisk funktion, 

gestaltning och kostnad. Alternativen som studerades var landskapsbro med passage under 

vägen i höjd med Åstebotjärnen samt ekodukt med passage över vägen söder om tjärnen.  

Det har fastställts att en landskapsbro med passage under vägen skall byggas. Lokaliseringen 

för landskapsbron utmed en befintlig försänkning (dalgång) i terrängen vilket bedöms vara 

lämplig för små, medelstora och stora däggdjur. Utformningen av landskapsbron är 

tillräckligt öppen (avseende bredd, höjd och längd) för att kunna fungera bra som 

faunapassage. Faunapassagens tillgänglighet förbättras ytterligare genom att jord- och 

bergmassor schaktas eller sprängs. Området omfattar 20-30 meter från respektive brokant. 

Landskapsbrons utformning är en  plattramsbro som möjliggör eventuell breddning av väg 

535 avsedd för kollektivtrafik eller gång- och cykelväg i framtiden. Dessutom är 

landskapsbron mest fördelaktig ekonomiskt samt att driften blir enklare gentemot alternativ 

med passage på en ekodukt (passage på bro över vägen).  

Baserat på erfarenheter i andra projekt har det visat sig att det mest fördelaktiga är att 

passagen utformas för att användas enbart av fauna. Detta på grund av att flödet av djur inte 

blivit så högt som önskat i de fall då människor också brukar passagen. Att passagen under 
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vägen delvis är blöt, till skillnad från en ekodukt är en ytterligare aspekt som gör att den är att 

föredra på grund av att det då sannolikt är färre människor som använder den.  

5.2.1. Landskapsbro med passage under vägen 

Landskapsbron konstrueras lämpligtvis som en plattramsbro i betong i två spann med 

mellanstöd som utgörs av integrerade pelare, se Figur 16. Genom att utforma bron i två spann 

kan konstruktionshöjden hållas nere och bron kan göras slakarmerad, se Figur 17. Pelarna 

anses inte vara störande för djur som passerar. Bron byggs med en bredd anpassad för 

befintlig vägsektion, men kan breddas vid en eventuell utbyggnad för kollektivtrafik eller 

gång- och cykelväg i framtiden. Det medför ytterligare sprängningsarbeten i framtiden. 

Faunapassagen ska vara 30 meter bred varav minst 20 meter med en fri höjd på 4,5 meter, se 

Figur 18. För att uppfylla dessa krav och samtidigt minimera sprängningsarbeten föreslås att 

bron utförs med förhöjd grundläggning av ändstöden. Slänter utformas så att stora däggdjur 

(siktlinje räknat 1,5 meter ovan mark) ser genom landskapsbron till terrängen på andra sidan 

på ett avstånd av minst 20 meter från landskapsbron, se Figur 19. I anslutning till 

faunpassagen kommer vändplats för drift att anläggas. 

 

Figur 16. Vy mot norr över landskapsbron. 

 

Figur 17. Sektion med illustrerade siktlinjer för landskapsbron, vy mot söder. 
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Figur 18. Elevation för landskapsbron. 

 

Figur 19 Situationsplan med höjdkurvor där vita höjdkurvor visar befintliga nivåer och svarta höjdkurvor visar 
nivåer efter anläggandet av landskapsbron. Område som påverkas vid anläggande av landskapsbron är markerat 
i ljusgrönt.  

5.2.2. Avvattning 

En dränledning kommer att anläggas strax norr om landskapsbrons mittpelare och kommer 

avvattna lågpunkten under bron. Dagvatten förs sedan vidare genom en dagvattenledning 

med utlopp i ravinen i öst. Utloppet från ledningen kommer att ligga cirka 60 meter från 

Åstebotjärnen. För att skydda området mot föroreningar kommer brunnen på 

dagvattenledningen att proppas med exempelvis sandsäckar, grus eller ventil vid olycka med 

farligt gods. Enligt vattenmodellering kommer marken under bron att vara delvis blöt. I detta 

område kommer vattennivån inte att överstiga 2 centimeters höjd. Det betyder att vatten 

troligen kommer att avdunsta under varmare perioder. 
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5.2.3. Rivningsarbeten 

I samband med anläggningen av landskapsbron kommer befintlig väg samt intilliggande 

grusväg att rivas och marken schaktas. Under anläggningsarbetet anläggs en tillfällig väg för 

att leda om trafiken. Den tillfälliga vägen rivs när anläggningsarbetet med landskapsbron är 

färdigställd.  

Trailverksamheten på östra sidan om väg 535, invid lokaliseringen för landskapsbron, 

kommer i sin helhet att flyttas för att minimera störningar på fauna som använder passagen. 

Detta innebär att byggnader inklusive anslutande grusväg flyttas eller rivs. 

5.2.4. Vilt- och faunastängsel 

Längs med en del av sträckan mellan Åstebo och Bårhult finns befintligt viltstängsel. 

Befintligt stängsel finns mellan gång och cykelpassagen söder om Furulundsvägen till Bårhult, 

med undantag för sträckan mellan Öjersjövägen och Nya Öjersjövägen där viltstängsel saknas 

på västra sidan av vägen.  

Det befintliga viltstängslet längs med sträckan ska antingen ersättas med ett nytt 

faunastängsel eller så ska det repareras och kompletteras till ett faunastängsel. Enligt 

standard (Trafikverket, 2021) kommer stängslet vara minst 2,2 m högt, nedre halvan av 

stängslet kommer att kompletteras med finmaskigt nät, så kallat faunastängsel. Nederkant av 

faunastängslet grävs ner 30 – 40 cm i marken för att minska risken för att mindre vilt och 

vildsvin att komma igenom och under nätet och därmed riskera att ta sig upp på vägen. Från 

och med 1 meter från marken och uppåt kommer det ha en maskvidd på 15 centimeter mellan 

de vertikala trådarna. Faunastängslet vid landskapsbron kommer att anpassas så att djuren 

leds in i passagen.  

Syftet är att faunastängslet ska anläggas på ett maximalt avstånd om 8 meter från vägkanten. 

Detta för att så lite begärligt bete som möjligt ska uppstå mellan stängsel och vägbanan. 

Denna justering ska ske längs med vägen samt vid anslutande vägar där den sista stolpen på 

faunastängslet placeras så nära anslutande väg som möjligt. Stängsel kommer att avslutas på 

samma ställe på båda sidor av vägen. Faunastängsel kommer även att förlängs norrut till 

cirkulationsplatsen vid Tingsvägen och anläggas mellan Öjersjövägen och Nya Öjersjövägen 

där det idag saknas stängsel. Vid anslutande väg där färist inte installeras anläggs 

faunastängsel längs med anslutande väg över så lång sträcka som möjligt. 

Vid gång- och cykelpassagen (Furulundsvägen) kommer faunastängslet att anslutas tätt mot 

konstruktionen som illustreras på bilden nedan, se Figur 20. Faunastängslet kommer att 

placeras vid brons vinge för att leda djur till att passera under bron. Stolparnas höjd kommer 

att anpassas till faunastängslets överkant. Överkantstråden kommer att monteras i en kort 

slutstolpe vid kantbalkens överkant.  
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Figur 20 En föreslagen placering av viltstängslet längs undergångbro Furulundsvägen med vingmurar (Vägverket, 
2006). 

Mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen finns idag för gående en passage i form av en rörbro 

under vägen. På ömse sida om vägen finns grindar i befintligt viltstängsel för att möjliggöra 

passage. Vid denna passage justeras stängslets placering så att fri passage genom rörbron kan 

ske utan att passera grindar.    

Anslutande vägar där faunastängsel anläggs längs med anslutande väg är; Haketjärnsvägen, 

Furulundsvägen, Osbäcksvägen, Öjersjövägen, Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen.  

5.2.5. Färister 

En färist föreslås anläggas vid infarten till parkeringen vid Kåsjöns badplats. En färist är en 

anordning bestående av galler med mellanrum där klövdjur undviker att gå, men där fordon 

kan ta sig över. För att minska risken för att de större klövdjuren hoppar över färisten och 

hamnar i vägområdet bör en färist vara minst 4 meter lång och metallgallret så smalt som 

möjligt. Mellan galler och viltstängsel får inget utrymme förekomma där djur kan passera. I 

anslutning till färist ska en asfalterat väg anläggas. Detta reducerar mängden sten och grus 

som hamnar i metallgallret. Invid färisten anläggs en grind samt grusad gångbanan fram till 

denna. Kontrastlinjer målas i anslutning till färisten på den västra sidan (mot Kåsjön) över 

vägbanan för att ge illusionen av ett hinder som djuren inte vill passera. Två potentiella 

utformningsalternativ för färister är under utredning. Båda alternativen medför samma 

markanspråk.  En traditionell färist med metallgaller, se Figur 21, är ett av alternativen av 

utformning.  
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Figur 21. Ett exempel av en traditionell färist med metallgaller. 

Vidare övervägs en alternativ färistutformning. Den bygger på samma principer, men är 

lättare att underhålla än den traditionella färisten, se Figur 22. Alternativet är fortfarande 

under utredning och det slutliga beslutet om vilken färist som ska användas kommer att tas 

senare skede.  

  

Figur 22 Ett exempel av pilotversion av färist. 
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Vid anslutande vägar till väg 535, kommer pyramidmattor och kontrastlinjer anläggas. 

Pyramidmattor är ett fysiskt hinder för djur att passera och läggs mellan vägbanan och 

faunastängsel på båda sidor av vägen, se Figur 23.  

 

Figur 23. Exempel på hur stängsel placeras vid anslutande vägar och vägen förses med kontrastlinjer och 
pyramidmatta. 

5.2.6. Gestaltningsprogram 

Anpassning till omgivande terräng 

Utformningen av landskapsbron, dess landfästen och omgivningen ska vara anpassade för att 

smälta in i naturen och leda viltet under vägen genom passagen. Sänkningen av marken under 

bron ska upplevas naturlig och ansluta mot omgivande mark och vegetation. På vägens västra 

sida, där marken är jord- och vegetationstäckt, kan nya slänter ner mot passagen på sikt 

döljas av ny vegetation. Ny vegetation kommer inte att planteras utan ska få återetableras 

spontant. På vägens östra sida är det öppnare med berg i dagen, stenblock och enstaka träd. 

Här krävs mer anpassning till bergets naturliga former och eventuella naturliga slag för att en 

urschaktning ska kunna utformas på ett sätt som ansluter bra till omgivningen. Förutom 

schaktning av slänter ner mot passagen under landskapsbron kommer det att krävas schakter 

för dagvattenledning mot ravinen som leder ner mot Åstebotjärnen. Träd och berghällar ska 

sparas i möjligaste mån. I Figur 24 framgår vilka träd som sannolikt behöver avverkas för att 

schakta ur för passagen under landskapsbron och för avledning av dagvatten. De flesta träden 

är relativt unga och av mindre biologiskt värde än de äldre, stora tallar som också växer i 

området.  
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Figur 24. Landskapsbron med omgivande terräng. Överkryssade träd kan behöva avverkas för att anlägga 
landskapsbron.  

All påverkad naturmark kring bron, vägslänter och brokoner ska täckas med avbaningsjord 

för återetablering av vegetation. Inga planteringar ska utföras. Ytor med bergschakt ska täckas 

med ett lager grus och gruset ska täckas med avbaningsjord så att ett vegetationsskikt som 

upplevs naturligt och stabilt för djuren att gå på kan bildas.  

Passage under bron 

Landskapsbron är dränerad på ett sätt som innebär att den norra delen under bron kommer 

att vara helt torr medan den södra delen periodvis kommer att vara fuktig eller stå under 

några centimeter vatten. Markbeläggningen under landskapsbron ska vara naturgrus. En bred 

sandremsa ska läggas ut som ett band tvärs över ytan under bron så att det går att identifiera 

vilka djur som passerar. 

I anslutning till och under landskapsbron ska det läggas stenblock och stockar av olika storlek 

för akustiken och för djuren att gömma sig vid. Skyltning i anslutande terräng till 

landskapsbron kan vid behov vara aktuell för att undvika att människor stör vilda djur. 

Sikt- och bullerskärm utmed väg 535 

Utmed båda sidor av väg 535 på landskapsbron samt 20 meter före och efter bron, ska en 

skyddsskärm anläggas för att minska störningar från trafiken. Skärmen ska vikas ut i ändarna 

och ansluta till faunastängslet. Höjden behöver vara minst 2 meter och lämpligt material kan 

vara trä. Skärmen bör vara integrerad i broräcket för att minimera brobredden och underlätta 

driften. Eftersom skärmen både kommer att synas på nära håll från väg 535 på en cirka 70 

meter lång sträcka samt synas från omgivande landskap, behöver skärmens båda sidor vara 

utformade med likvärdigt hög kvalitet, se Figur 25.  
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Figur 25. Exempel till vänster hur sikt- och bullerskydd kan integreras med broräcke. För faunapassage ska det 
vara en tät skärm till exempel i trä, som exemplet i den högra bilden. Det är viktigt att skärmens båda sidor, både 
den som vänder sig mot väg 535 och den som vänder sig mot naturen, har utformats med omsorg. 

Tillfällig väg 

En tillfällig väg för omledning av trafik på väg 535 under byggtiden kommer att behöva 

anläggas. Det medför viss påverkan på berg och att några träd behöver avverkas. Träd som 

kan sparas kan behöva skyddas mot direkt påverkan och marken vid träden skyddas för att 

undvika belastning på trädens rötter. Skydd av berghällar och anpassning av skärningsslänter 

till terrängen behöver utföras så att marken går att återställa när den tillfälliga vägen tas bort.  

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och 

fastställs 

Utöver den hänsyn till omgivande miljö och människors hälsa som tagits i arbetet med 

utformningen presenteras i vägplanen ett antal särskilda skyddsåtgärder. Dessa redovisas på 

plankartorna. Åtgärderna utgörs av: 

• Faunapassage 

• Sikt- och bullerskärm  

• Faunastängsel  

Faunapassage, sikt- och bullerskärm samt faunastängsel ska utformas i enlighet med 

beskrivningen i avsnitt 5.2.1, 5.2.4 och 5.2.6. 

5.4. Skadeförebyggande skyddsåtgärder under bygg- och driftskede 

5.4.1. Byggskede 

Buller 

Arbete som förväntas medföra bullerstörningar omfattar bland annat borrning och 

sprängning av berg kring projektområdet, schakt och hantering av bergmaterial, schakt av 

mark, avverkning av träd, transporter samt anläggning av den tillfälliga vägen. Dialog bör 

hållas med Partille ridklubb för att minimera störningar på ridklubbens verksamhet vid 

bergborrning. Eventuella skyddsåtgärder nära bullerkällan kan behöva vidtas för att minska 

bullerpåverkan i samband med starkt bullrande arbeten, exempelvis bergborrning.  
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Hantering av massor 

Förorenade massor enligt tidigare undersökningar (Trafikverket, 2021b) i halter mellan 

riktvärdet för KM och MKM, öster om väg 535, kommer saneras i samband med 

entreprenaden och skickas till godkänd mottagningsanläggning. Icke förorenade massor 

kommer att i så stor utsträckning som möjligt att återanvändas inom området.  

Yt- och grundvatten 

Byggdagvatten ska med tillbörliga anordningar renas enligt riktlinjer och riktvärden 

framtagna av miljöförvaltningen i Göteborg Stads för utsläpp av förorenat vatten till 

dagvattennät och recipient (Göteborg Stad Miljöförvaltningen, 2020). Terrängvatten som 

avvattnas mot arbetsområdet ska ledas förbi området så att vattnet ej når arbetsområdet. Då 

avrinningsområdet som avvattnas till arbetsområdet är litet bedöms detta främst behövas vid 

större nederbördsmängder. 

För att säkerställa att förorenande ämnen i byggdagvatten inte når Åstebotjärnen kommer ett 

kontrollprogram för ytvatten att tas fram innan anläggningsarbetena påbörjas. 

Kontrollprogrammet kommer att innehålla två delar som innebär kontroll av vattenkvaliteten 

på utgående vatten från arbetsområdet och kontroll av vattenkvalitet i recipient som ska 

skyddas. Listade skyddsåtgärder utförs för att säkerställa att det närliggande Natura 2000-

området och Åstebotjärnen inte kommer att påverkas.  

Vid byggnation bedöms att endast en lokal grundvattensänkning i bergakvifer kommer att 

ske. För att bekräfta den låga sprickigheten rekommenderas under byggtid ett 

kontrollprogram för sprängning och schakt av berg. Om högre vattenförande sprickighet 

påträffas, bör lämpliga åtgärder såsom exempelvis injektering eller tätning att implementeras 

för att undvika att allmänna och enskilda intressen skadas. 

Naturmiljö och fauna 

Anläggandet av landskapsbron kommer att innebära att ett område på cirka 0,15 hektar 

påverkas. På sidoområdet av vägen kommer ett antal träd att avverkas och marken under 

vägen kommer att sänkas. Träden bevaras i möjligaste mån för att behålla det mest naturliga 

utseendet. Under byggnadsarbetet hanteras tunga maskiner på ett sätt som minimerar risken 

att skada de kvarvarande trädens rotsystem eller trädkronor. Uppställningsplatser och 

materialupplag kommer att förläggas på platser som begränsar eller undviker störningar i 

området och på marken.  

I god tid innan anläggningsarbetena påbörjas ska referens- och kontrollprogram samt 

eventuella övriga skyddsåtgärder genomföras för utgående dagvatten från arbetsområdet. 

Detta för att betydelsefulla lekvatten för grodor och paddor vid Åstebotjärnen inte ska riskera 

att påverkas negativt av byggdagvatten vid anläggandet av landskapsbron. 

Under byggskedet kommer en tillfällig väg att anläggas. För att säkerställa att djuren inte rör 

sig mot vägen kommer ett temporärt faunastängsel att installeras. Faunastängslet kommer att 

anslutas till det befintliga stängslet som ligger utanför arbetsområdet.   
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Transport och klimat 

För att minska klimatpåverkan kommer transporter till och från arbetsområdet att samordnas 

och minimeras. 

Den klimatkalkyl som beräknas i projektet används för att arbeta fram åtgärder för minskad 

klimatpåverkan i byggskedet.  

5.4.2. Driftskede  

Yt- och grundvatten 

Under driftskedet kommer dagvatten att dräneras genom en dagvattenledningen som rinner 

ut mot Åstebotjärnen. För att skydda området mot föroreningar kommer brunnen på 

dagvattenledningen att proppas med exempelvis sandsäckar, grus eller ventil vid olycka.   

Skötsel- och underhållsplan 

För att säkerställa en hög effektivitet av faunapassagen kommer det upprättas en skötsel- och 

underhållsplan för landskapsbron. Planen kommer att inkludera information om skötsel av 

vegetation under och kring passagen, placering av informationsskyltar och underhåll av 

landskapsbrokonstruktionen.  
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Under byggtiden berörs bil- och kollektivtrafik, vilka inte kan trafikera vägen. Därför anläggs 

det en tillfällig väg för omledning under denna period. Den tillfälliga vägen anläggs före det 

att arbetet med landskapsbron påbörjas. Således påverkas inte framkomligheten för trafiken 

på vägen i någon större utsträckning, med undantag för en lokal hastighetssänkning.  

Hastigheten bedöms sänkas från dagens 70 km/h till 50 km/h på den tillfälliga vägen. I och 

med att det inte finns gång- och cykelväg på den aktuella sträckan bedöms gång-och 

cykeltrafiken vara opåverkad. Körfälten blir 3,25 m breda på den tillfälliga vägen.  

 

När byggnationen av landskapsbron är genomförd återställs marken för den tillfälliga vägen 

till ursprungligt skick.   

 

Den brotyp och konstruktion som kommer att användas för landskapsbron har utformats för 

att möjliggöra eventuellt framtida behov av breddning med fler körfält på vägen. 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Området vid planerad landskapsbro har i Partille kommuns översiktsplan 2035, bilaga 1, 

betecknats som sammanhängande delvis anlagd natur- och kulturmiljö med fritids- och 

rekreationsvärden som kan innehålla bebyggelse på naturens och kulturens villkor där den 

kompletterar och förstärker områdets befintliga karaktär. Föreslagen landskapsbro strider 

inte mot översiktsplanen. Området är inte avsett för framtida bebyggelseutveckling och även 

om syftet med landskapsbron är att den ska användas av djurlivet, inte av människor, så är 

det förenligt med målsättningen att stärka områdets befintliga karaktär av natur- och 

kulturmiljö med fritids- och rekreationsvärden, bland annat genom att gynna den biologiska 

mångfalden. 

Det har konstaterats, i samråd med Partille kommun (2021), att inga av de gällande, 

kommunala detalj- och stadsplanerna påverkas till den grad att avvikelse mot detaljplan sker. 

Stadsplan bedömas juridiskt likvärdig med gällande detaljplaner. Kommunen uppger att 

anläggning av faunastängsel på områden med planbestämmelse naturmark respektive 

parkmark accepteras och ej bedöms som avvikelse mot respektive planbestämmelse. Enligt 

planbestämmelser får parkmark ej hägnas in. Faunastängslet gränsar mot vägen och bedöms 

inte medföra inskränkning i möjlighet till nyttjande av park.  

Där befintligt viltstängsel byts ut till faunastängsel i samma läge noteras att inga hinder 

uppstår.    

Faunastängsel är genomsiktligt och kräver ej bygglov. Att stängslet inte är bygglovspliktigt 

medför att anläggningen av stängslet inte är en kommunal fråga om det anläggs på 

kvartersmark. Samråd med fastighetsägaren krävs vid anläggning av faunastängsel på 

kvartersmark.    
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Respektive plan kommentars nedan: 

534 D inga stridigheter med gällande plan konstateras.  

594 Intrång i parkmark bedöms som godtagbart eftersom nyttjandemöjligheter av parkmark 

ej inskränks. Befintligt viltstängsel ersätts med faunastängsel på kvartersmark, då 

faunastängsel inte är bygglovspliktigt krävs endast samråd med fastighetsägare.   

743 A, intrång i naturmark konstateras. Intrånget sker i naturområdets slänt och bedöms inte 

som betydande påverkan. Faunastängsel tillåts placeras inom naturmark. 

646 D angränsar till ombyggnationen av väg 535. Partille kommun uppger att det område som 

gränsar mot vägen ska bebyggas. Kommunen poängterar då att nyttan och värdet av att 

tillfälligt uppföra faunastängsel bör diskuteras. Denna fråga följs upp senare i vägplanearbetet 

i vidare samråd med kommunen. Utgångspunkt efter genomfört samråd är att vägplanen 

beaktar faunastängsel varefter faktiskt uppförande diskuteras med kommunen. I övrigt ingen 

direkt påverkan av plan 646 D.  

Marken på östra sidan om väg 535 ingår i riksintresse för framtida väg, tvärförbindelse mellan 

E20 och riksväg 40, från Jerikomotet till Åstebo. För närvarande finns inga planer på en 

tvärförbindelse, men landskapsbron hindrar inte en framtida utbyggnad av vägarna.  

6.3. Miljö och hälsa 

6.3.1. Naturmiljö 

Natura 2000 

Påverkan av förorenat byggdagvatten till Natura 2000-området förväntas inte uppkomma. 

Mängden byggdagvatten bedöms bli liten och under byggskedet kommer skyddsåtgärder att 

vidtas, bland annat genom rening och kontrollprogram, se avsnitt 5.4.1. Innan byggdagvattnet 

når ytvattnet finns även en vegetationsbevuxen slänt där infiltration och filtrering av 

eventuella partiklar kan ske. Natura 2000-området ligger dessutom nedströms både 

Åstebotjärnen och den bäck som rinner samman med Kåbäcken från Kåsjön där ytterligare 

utspädning av recipientvattnet kan förväntas ske. 

Efter byggnation kommer förutsättningarna för påverkan av vattenkvaliteten inom Natura 

2000-området vara oförändrad eller något förbättrad då risken för utsläpp till ytvatten från 

farligt gods minskar. Se bedömningen för ytvatten, avsnitt 6.3.2. 

Buller från verksamheten bedöms inte ge några konsekvenser för syftet med att bevara 

området och de utpekade naturtyperna.  

Påverkan av det planerade schakten på Natura 2000-området antas inte uppkomma. 

Marknivån runt Åstebotjärnen ligger cirka 6 meter djupare än planerad botten för bergschakt 

och det bedöms att naturvärden i det aktuella området inte kommer att påverkas. 
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Riksintresse friluftsliv 

Riksintressets värde kommer att kvarstå och bedöms inte påverkas av den planerade 

etableringen. Landskapsbron är inte avsedd att användas av människor och innebär varken en 

förbättring eller försämring för friluftslivet. Inga stigar kommer att anslutas till bron.    

Riksintresse naturvård 

Eftersom riksintresset för naturvård överlappar med Natura 2000-området och då dess 

bevarandemål är likartat kommer miljöbedömningen att vara densamma, se avsnitt 6.3.1.  

6.3.2. Ytvatten 

När landskapsbron är i drift bedöms förutsättningarna bli förbättrade med avseende på 

utsläpp av föroreningar till ytvatten från vägen på aktuell sträcka. Mängden vägdagvatten som 

avvattnas till Kåsjön kommer att minska då vattnet leds mot Åstebotjärnen och mängden 

vatten som avvattnas dit endast kommer att öka marginellt. 

Mängden terrängvatten som avvattnas till landskapsbrons sänka är mycket liten. 

Vägdagvatten från vägen norr om landskapsbron kommer ledas till sänkan som utgör 

faunapassagen. Sänkan kommer delvis vara vattenfylld och vattnet ledas med självfall vidare 

via brunn och ledning till den vegetationsbeklädda slänten ned mot Åstebotjärnen där vattnet 

översilas och infiltreras, utloppet från ledningen ligger cirka 60 meter från vattnet.  

I den vattenfyllda sänkan som har ett ytlager av naturgrus bedöms en viss rening av 

vägdagvattnet att ske innan det leds med självfall mot Åstebotjärnen. Detta medför en 

förbättring jämfört med befintliga förhållanden.  

Vid eventuell olycka med farlig gods eller annat utsläpp från fordon till vägens 

dagvattensystem kan föroreningar fångas upp genom att flödet stryps i brunnen, till exempel 

genom proppning med sandsäckar, grus eller ventil tills uppsamling med sanering kan ske. 

Risken för att förorening vid sådana olyckor når ytvattnet reduceras efter byggnation och 

innebär en betydande förbättring jämfört med befintliga förhållanden på sträckan. 

Sammantaget bedöms landskapsbrons uppförande medföra en liten förbättring med avseende 

på vattenkvalitet och påverkan på ytvatten efter byggnation. 

Den påverkan på ytvatten som förväntas uppkomma från byggnationen av landskapsbron 

utgörs av utsläpp av byggdagvatten i slänten ned mot Åstebotjärnen. Skyddsåtgärder behöver 

vidtas för att skydda ytvattnet från påverkan av byggdagvattnet, se avsnitt 5.4.1. Den samlade 

bedömning är att påverkan på ytvattenkvaliteten inte uppkommer. 

Vattenskyddsområde 

Då landskapsbron är lokaliserad inom tertiär skyddszon samt att befintliga förorenade massor 

kommer att hanteras och transporteras bort, bedöms påverkan på vattenskyddsområdet bli 

liten. Inget byggdagvatten kommer att avledas till vattentäkten Stora Kåsjön. 

  



43 
 

Strandskydd 

Anläggning av landskapsbro bedöms inte ha en påverkan på allmänt trädbestånd samt växt 

och djurliv inom strandskyddsområde. Inget nytt markanspråk föreslås inom 

strandskyddsområde, således berör inte vägplanen strandskyddat område.   

6.3.3. Hydrogeologi 

Anläggningen av landskapsbron med den planerade grundläggningen kommer att kräva 

omfattande schakt i berggrunden (cirka 5 meter djup) och mycket begränsad schakt i jord. 

Marknivån runt Åstebotjärnen ligger cirka 6 meter djupare än planerad botten för bergschakt 

och det bedöms att naturvärden i det aktuella området inte kommer att påverkas. Det faktum 

utgör en positiv aspekt vid bedömning av påverkan på grundvattenförhållanden i 

berggrunden. Vidare bedöms det att påverkan på övre grundvattenmagasin i jord blir liten 

med hänsyn till geologiska och hydrogeologiska förutsättningar i det aktuella området (den 

låga sprickigheten i berget).  

6.3.4. Förorenade områden 

Förorenade massor över KM, men under riktvärden för MKM, återfinns på den östra sidan av 

vägen vid lokaliseringen av landskapsbron (Naturvårdsverket, 2016). Då området berörs av 

ett vattenskyddsområde bedöms det att inga förorenade massor över riktvärdet för KM får 

återanvändas inom området. Den sanering som utförs av förorenade massor i samband med 

byggnation av landskapsbron bedöms inverka positivt på den omgivande miljön.    

6.3.5. Kulturmiljö 

Den kulturhistoriska lämningen ligger utanför gränsen för vägplan och påverkas inte av 

planerad åtgärd.  

6.3.6. Landskapsbild 

En faunapassage i det föreslagna läget ligger väl inpassad i ett lågt stråk som går mellan 

Kåsjön och Åstebotjärnen. Vid anläggandet av landskapsbron kommer marken under vägen 

att sänkas och anslutande mark läggas i slänt ner mot passagen. Det finns goda 

förutsättningar att utforma passagen så att den ansluter bra mot omgivande mark och 

vegetation. Detta gäller främst vägens västra sida där nya slänter ner mot porten kan döljas av 

ny vegetation. På vägens östra sida i den smala ravinen ner mot Åstebotjärnen krävs mer 

anpassning till bergets naturliga former. Detta för att en urschaktning ska kunna utformas på 

ett sätt som ansluter bra till omgivningen, men det bedöms som fullt möjligt att genomföra. 

Bergschakt kommer att täckas med jord för att skapa bra förutsättningar för djuren att röra 

sig i terrängen. Några stora träd kommer att behöva avverkas på sidoområdena. När bron är 

på plats kan träd till viss del tillåtas växa upp igen.  

För passerande i landskapet kommer landskapsbron och påverkan på landskapsbilden enbart 

att vara synlig på nära håll. Det går ingen skyltad vandringsled i brons direkta närhet som 

kommer att leda människor nära, men den befintliga grusvägen kommer troligen även i 

fortsättningen att användas som informell promenadväg även om den läggs igen. Eftersom 

landskapsbron utformas för djurens behov, inte människornas, är upplevelsen av bron och 

brofästen för passerande i naturen sekundär till hur väl den lockar viltet att röra sig under 

vägen. 
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För trafikanterna på väg 535 kommer den största effekten av lanskapsbron vara att sikten ut 

över landskapet på en kort sträcka blir skymd av sikt- och bullerskärmen utmed vägen. 

Påverkan på landskapsbilden bedöms sammantaget som liten. 

6.3.7. Buller 

Bullerstörningar från trafik på landskapsbron när den är färdigställd kan störa fauna som 

passerar under vägen. Föreslagna åtgärder i form av sikt- och bullerskärmar kommer att 

minska påverkan på vilt som ska passera då skärmen innebär en tydlig skillnad och bör 

upplevas som positiv då den ger tydligt minskade ljudnivåer. Påverkan från buller bedöms 

därför sammantaget som positiv.  

Störst påverkan av buller till omgivningen bedöms ske under byggskedet vid anläggning av 

landskapsbron. Vid en helt oskärmad situation kan buller från byggplatsen ge upphov till ett 

influensområde som sträcker sig upp mot cirka 250 meter. Efter utbyggnad bedöms bron ge 

upphov till lokalt lägre ljudnivåer jämfört med nuläget då föreslagna sikt- och bullerskärmar 

på bron reducerar ljudspridningen till omgivningen. Vägen, inklusive bron, kommer att vara 

kvar i samma läge som nuvarande vägsträckning och ger därmed inte upphov till någon 

förändring av ljudnivåerna från vägtrafiken. I nuläget ligger vägen fritt och något högre än 

omgivande terräng och därför bedöms ljudspridningen till omgivningen endast medföra en 

liten skillnad jämfört med den befintliga situationen. Med föreslagna sikt- och bullerskärmar 

på bron skärmas trafikbullret lokalt vid bron. De planerade förändringar med 

skogsavverkning och viss landskapsanpassning kan öka ljudspridningen något, men det 

bedöms ske lokalt och inga bostäder bedöms påverkas.   

Åtgärderna bedöms således inte orsaka någon bullerstörning. Projektet bedöms därför inte 

medföra några konsekvenser för människors hälsa eller boendemiljö med avseende på buller. 

6.3.8. Biologisk mångfald och skyddade arter 

Groddjur och andra mindre organismer i området kring landskapsbron kommer sannolikt att 

påverkas under byggskedet. Även störningar på större djur, kommer troligtvis att uppkomma 

i och med sprängning samt användande av maskiner som påverkar marken och alstrar buller. 

Det finns inga småvatten eller lekmiljöer för groddjur som påverkas vid platsen. Vid 

Åstebotjärnen förekommer åkergroda, vanlig groda och padda. Byggdagvatten som leds mot 

Åstebotjärnen kan innebära en risk för betydelsefulla lekvatten för grodor och paddor vid 

tjärnen. I god tid innan anläggningsarbete påbörjas ska referens- och kontrollprogram samt 

eventuella övriga skyddsåtgärder genomföras för utgående dagvatten från arbetsområdet. 

Detta för att betydelsefulla lekvatten för grodor och paddor vid Åstebotjärnen inte ska riskera 

att påverkas negativt av byggdagvatten vid anläggandet av landskapsbron. 

Ett antal träd kommer att avverkas för att ge plats för schakt samt ge fri sikt för djur som ska 

passera under bron. Avverkning kommer även krävas för anläggande av den tillfälliga vägen 

som används under byggskedet. Vissa träd kommer återplanteras och vissa tas bort 

permanent. Detta bedöms inte medföra någon betydande miljöeffekt. 
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Då barriäreffekten för djurlivet minskas av anläggandet av faunastängsel som leder fram till 

landskapsbron, samt att spridningen av flora och fauna främjas bedöms påverkan på den 

biologiska mångfalden att bli positiv. 

6.3.9. Barriäreffekt och viltolyckor 

Först efter installationen av landskapsbron kommer barriäreffekten och risken för isolering av 

djurgrupper att minska. Landskapsbron kommer att minska viltolyckorna i området då fler 

djur, med hjälp av faunastängslet, leds till landskapsbron och kan passera vägen där. 

Utformningen möjliggör passage för de flesta djur under bron. Små djur kommer troligtvis att 

passera under bron längs slänterna, där marken är lite torrare. Klövvilt, grodor och andra djur 

kommer att passera direkt under bron, där marken är mer fuktig.   

Med föreslagna åtgärder för det befintliga viltstängslet kommer stängslet justeras så att fri 

passage inte kan ske under stängslet för mindre vilt, vilket även det minskar risken för 

viltolyckor, se avsnitt 5.2.4. Placeringen av faunastängsel så att så lite yta som möjligt mellan 

stängsel och vägbana uppstår, minskar risken att locka upp djur på fel sida stängslet, då inget 

begärligt bete uppstår mellan stängsel och vägbanan. Detta föreslagna sammanhängde system 

för fauna bedöms medföra en positiv påverkan för djurlivet avseende barriäreffekter och 

viltolyckor.  

För att säkerställa en hög effektivitet av faunapassagen bör ett miljöuppföljningsprogram att 

upprättas, med syfte att utvärdera landskapsbrons funktion som faunpassage. I detta arbete 

bör förväntade förebyggande effekter avseende viltolyckor inkluderas.  

6.3.10. Olycka med farligt gods 

Faunastängslet som leder djuren till landskapsbron gör att risken för viltolyckor minskar och 

därigenom även risken för olyckor med transporter för farligt gods, som annars kan innebära 

en risk för vattenskyddsområde för Kåsjön, samt våtmarkerna inom Natura 2000-området 

Maderna. Om olycka med farligt gods ändå sker proppas brunn på dagvattenledning från 

vägområdet igen med till exempel sandsäckar, grus eller ventil. Efter sanering krokas 

sandsäckarna upp ur brunnen eller gruset sugs upp och dagvattenledningen spolas. Fördelen 

med grus är att man kan ha en grushög stående bredvid brunnen. Sammantaget bedöms 

påverkan bli försumbar. 

6.3.11. Schakt 

Schaktarbeten kommer att ske i området för landskapsbron. Den planerade grundläggningen 

kommer att kräva omfattande schakt på cirka 5 meter djup i berggrunden, och mycket 

begränsad schakt i jord. Ytterligare schakt eller sprängning av berg kommer att ske för att öka 

passagens tillgänglighet och fri sikt under bron. Mäktigheten på jordlagren är liten och på 

flera platser förekommer berg i dagen. Påverkan på marken bedöms bli måttlig på grund av 

den stora mängden berg som schaktas bort.  

6.3.12. Klimat 

Åtgärden ger upphov till klimatpåverkan, främst vid byggande av landskapsbron. Det som 

bidrar mest till klimatpåverkan är de mängder betong och stål som används i konstruktionen, 

samt till viss del schaktarbetena. En beräkning av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
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utförs i Trafikverkets modell Klimatkalkyl som kommer att används för att undersöka 

möjligheter till minskad klimatpåverkan avseende schakter, materialval och ingående 

mängder i konstruktionen. 

6.4. Påverkan under byggtiden 

Markpåverkan från arbetsmaskiner och upplagsplatser i området kommer att uppkomma 

under byggskedet och även i samband de träd som behöver avverkas. Uppställningsplatser 

och materialupplag kommer att förläggas på platser som begränsar eller undviker störningar i 

området och på marken. Detta innebär en temporär påverkan. 

Buller under byggskedet kommer att uppkomma från maskiner, omledning av trafik samt från 

sprängning. De planerade förändringarna med trädavverkning och viss landskapsanpassning 

kan öka ljudspridningen något, men den övergripande ökningen av ljudnivån bedöms vara 

temporär och övergående. Den tillfälliga vägen kan eventuellt hamna närmare bebyggelse, 

men på den sträcka där trafiken tillfälligt leds om kommer hastigheten att vara lägre och 

därmed kommer buller till omgivningen att minska jämfört med den nuvarande situationen.  

Störst påverkan från buller under byggtiden beräknas uppstå vid bergborrning. Under arbete 

med bergborrning beräknas Naturvårdsverkets riktvärden för buller under byggtid, 60 dBA 

ekvivalent ljudnivå dagtid, inte överskridas vid några bostäder. Vid Partille vandrarhem kan 

ljudnivåer något under riktvärdena förekomma. Hästar får enligt Jordbruksverkets 

rekommendation endast tillfälligt utsättas för buller över 65 dBA och I Partille ridklubbs 

hästhagar som ligger närmast väster om väg 535 och cirka 150 meter från landskapsbron kan 

ekvivalenta ljudnivåer upp till cirka 65 dBA förekomma. Dialog bör hållas med ridklubben för 

att minimera störningar på ridklubbens verksamhet vid bergborrning. Eventuella 

skyddsåtgärder nära bullerkällan kan behöva vidtas för att minska bullerpåverkan i samband 

med starkt bullrande arbeten, exempelvis bergborrning.   

Övriga arbeten vid landskapsbron beräknas ge minst 10 dB lägre ljudnivåer än vid 

bergborrning och därmed mindre påverkan på omgivningen. Vid de närmaste bostäderna 

samt Partille vandrarhem beräknas ljudnivåer uppemot högst cirka 40–50 dBA vilket innebär 

att riktvärdet 60 dBA dagtid klaras med marginal. Inom hästhagarna närmast arbetsplatsen 

beräknas som högst cirka 50 dBA ekvivalent ljudnivå och där risken för att hästar kan 

påverkas negativt bör vara begränsad.  

Under byggskedet kommer en temporär barriär för djuren uppstå längs den tillfälliga vägen, 

eftersom den nya landskapsbron ännu inte är tagen i drift. Ett viltstängsel kommer att 

anläggas längs den tillfälliga vägen vilket kommer att minska risken för viltolyckor men även 

ha en negativ effekt på djurens rörelse i området.  Därför bedöms påverkan på djurens 

spridning och viltolyckor under byggskedet att bli liten.     

Den påverkan på ytvatten som förväntas uppkomma vid byggnationen av landskapsbron 

innebär utsläpp av byggdagvatten i slänten ned mot Åstebotjärnen. Skyddsåtgärder behöver 

vidtas för att minimera påverkan på ytvattnet, se avsnitt 5.4.1. Då lämpliga skyddsåtgärder 

vidtagits är samlade bedömningen att påverkan på ytvattenkvaliteten under byggskedet blir 

försumbar.  



47 
 

Vid byggnation bedöms att endast en lokal grundvattensänkning i bergakvifer kommer att ske 

då berget utifrån tidigare undersökningar bedöms ha en låg sprickighet. För att bekräfta den 

låga sprickigheten rekommenderas undersökning av berggrunden under byggtid och 

pågående bergschakt. Vid konstaterad högre vattenförande sprickighet i berget bör lämpliga 

åtgärder implementeras för tätning av berggrunden. 

Landskapsbron kommer att byggas inom den tertiära skyddszonen för Kåsjöns 

vattenskyddsområde. Färist kommer att byggas inom den sekundära skyddszonen. 

Vattenförekomsten ska vid byggnation skyddas mot skador och olägenheter genom att vidta 

skyddsåtgärder och iaktta försiktighet vid byggnation. Tillstånd kommer sökas hos Partille 

kommun för anläggande av tillfällig väg inom sekundär eller tertiär skyddszon. Om hantering 

av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra miljöfarliga kemiska produkter krävs i samband med byggnation av färist kommer 

tillstånd att sökas även för det. I samband med tillståndsansökan kommer skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått att specificeras.     
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7. Samlad bedömning 

7.1. Måluppfyllelse avseende transportpolitiska mål 

Enligt Trafikverkets mall för transportpolitisk måluppfyllelse blir bedömningen att de 

föreslagna åtgärderna påverkar en rad faktorer positivt som till exempel den biologiska 

mångfalden, landskapet och trafiksäkerheten.  

7.2. Överensstämmelse med miljökvalitetsmålen 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 

etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 

ska leda till. De miljömål som anses relevanta för detta projekt är: 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Begränsad klimatpåverkan 

Projektet bidrar till miljökvalitetsmålet ett rikt växt och djurliv i och med den minskade 

barriäreffekten, med främjande av den biologiska mångfalden, som landskapsbron med 

tillhörande faunasystem med stängsel innebär. Med föreslagna skyddsåtgärder såsom 

omhändertagande av byggvatten och förorenade massor, skyddsåtgärder för buller vid behov, 

kontrollprogram av ytvatten, m.m. överensstämmer projektet med målen om att skydda och 

bevara levande sjöar och vattendrag, levande skogar, myllrande våtmarker samt grundvatten 

av god kvalitet. Den sanering som utförs av förorenade massor i samband med byggnation av 

landskapsbron bedöms inverka positivt på den omgivande miljön och bidrar till 

miljökvalitetsmålen giftfri miljö. Beräkningar av projektets klimatpåverkan genomförs i syfte 

att finna åtgärder för minskad klimatpåverkan, vilket är förenligt med miljökvalitetsmålen 

begränsad klimatpåverkan.  

7.3. Samlad bedömning av effekter och konsekvenser 

Projektmålet är att skapa ett komplett faunasystem genom att bygga en landskapsbro med en 

faunapassage under väg 535 vid Åstebotjärnen, anlägga en färist samt faunastängsel längs 

hela utredningssträckan. Ändamålet är att minska barriäreffekten (så att djur på ett säkert 

sätt kan sprida sig i landskapet), gynna den biologiska mångfalden samt förebygga risken för 

viltolyckor.  

Vidare är åtgärdens omfattning och användning av mark och andra naturtillgångar liten. 

Föroreningar och störningar från verksamheten bedöms även de som små. Åtgärdens 

lokalisering är dessutom i ett befintligt och redan påverkat vägområde.   
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Nedan presenteras en sammanställning av effekter och konsekvenser av projektet.  

Aspekt Påverkan 

 

Naturmiljö 

Natura 2000  

Riksintresse friluftsliv  

Riksintresse naturvård  

 

 

Ytvatten 

 

Ytvatten   

Vattenskyddsområde  

Strandskydd  

Hydrogeologi   

Förorenade områden   

Kulturmiljö   

Landskapsbild   

Buller   

Biologisk mångfald och skyddade arter   

Barriäreffekter och viltolyckor   

Olycka med farligt gods   

Schakt   

 

 

  

Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig - stor 

negativ konsekvens 

Liten-måttlig negativ 

konsekvens 

Ingen/försumbar 

konsekvens 

Positiv konsekvens 
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden 

8.1. Planens överenstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

och miljökvalitetsnormer 

8.1.1. Allmänna hänsynsregler 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler enligt kapitel 2 är en grundläggande förutsättning i 

arbetet. För skyddsåtgärder och försiktighetsmått är skälighet ett centralt begrepp som 

innebär att nyttan ska bedömas och jämföras med kostnaderna. 

Bevisbördesregeln 

I detta projekt har Trafikverket beaktat regeln genom de inventeringar som gjorts inför 

arbetet med samrådsunderlag samt plan- och miljöbeskrivning. Arbetet fortsätter med 

framtagandet av vägplan förfrågningsunderlag, dispensansökningar och samråd med 

tillsynsmyndigheter. Kontroll och uppföljningsprogram kommer att tas fram vid behov, och 

användas under bygg- och driftskedet.  

Kunskapskravet 

Kunskap har samlats in under tidigare utredningar, inventerings- och projekteringsskede, 

samt i arbetet med samrådsunderlag samt plan- och miljöbeskrivning.  

Försiktighetsprincipen 

Risker och möjliga miljöskador har identifierats och åtgärder för att motverka dessa har tagits 

fram under arbetet med plan- och miljöbeskrivningen. Åtgärderna har arbetats in och 

planeras föras vidare i arbetet genom att inarbetas under framtagande av bygghandlingen. 

Arbetet med miljösäkringsplan följer hela vägplaneprocessen från vägplan till driftskede. 

Produktvalsprincipen 

Trafikverket arbetar med hållbart byggande och har fastställda krav för material och varor 

med avseende på farliga ämnen. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Massor återanvänds i projektet så långt det är möjligt med avseende på massornas tekniska 

egenskaper. 

Lokaliseringsprincipen 

Lokaliseringen på passagen är fastställd efter noggranna utredningar för att finna den plats 

som innebär minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö, 

tillsammans med andra viktiga aspekter.  
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Skadeansvaret 

Skador skulle kunna uppstå i naturmiljöer trots att skadeförebyggande åtgärder vidtas. 

Trafikverket tar fram uppföljningsprogram för att ha möjlighet att identifiera framtida skador 

så att dessa kan åtgärdas. 

8.1.2. Miljökvalitetsnormer 

Byggnationen innebär en liten påverkan från byggdagvatten som avrinner till ytvatten, denna 

påverkan är begränsad till Åstebotjärnen som avvattnas till vattenförekomsten Kåbäcken. 

Med de beskriva skyddsåtgärderna kommer denna påverkan att begränsas och 

vattenförekomsternas status såväl som förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

dessa bedöms inte bli påverkade av byggnationen av faunapassagen.  

Den begränsade mängden vägdagvatten som idag avvattnas mot Kåsjön kommer att ledas till 

Åstebotjärnen med hänsyn till vattenskyddsområdet, detta är en viss förbättring för 

vattenförekomsten Kåsjön. Jämfört med befintliga förhållanden sker en liten förbättring med 

avseende på fysikalisk-kemiska kvalitetsparametrar och kemisk status för Kåbäcken då risken 

för spridning av föroreningar vid en olycka med farligt gods minskar genom den barriär som 

anläggs i vägdagvattensystemet.  

8.1.3. Hushållnings- och naturresurser 

Riksintresse för friluftsliv bedöms inte påverkas av projektet.  

Riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas av projektet. Detta behöver säkerställas 

genom en uppföljning av bergets grundvattenförande spricksystem under byggnation. Vid 

byggnation bedöms att endast en lokal grundvattensänkning i bergakvifer kommer att ske då 

berget utifrån tidigare undersökningar bedöms ha en låg sprickighet. För att bekräfta den låga 

sprickigheten rekommenderas undersökning av berggrunden under byggtid och pågående 

bergschakt. Vid konstaterad högre vattenförande sprickighet i berget bör lämpliga åtgärder 

implementeras för tätning av berggrunden vilket minimerar risken att allmänna eller enskilda 

intressen skadas genom grundvattensänkningen. 

Arealen skog som tas i anspråk under bygg- och driftskedet bedöms som mycket begränsad. 
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9. Markanspråk och pågående markanvändning 

Principer 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar vägen med slänter, diken och faunastängsel, 

samt en kantremsa på 1-2 meter utanför faunastängslet. Kantremsan möjliggör att drift och 

underhåll ingår i vägområdet. På plankartorna framgår både befintlig och ny 

vägområdesgräns. Det är det tillkommande vägområdet som anges i arealberäkning, det vill 

säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg. 

Vägrätt 

Mark som behövs permanent för vägen och dess väganordningar tas i anspråk med vägrätt. 

Tillkommande vägområde för allmän väg i denna vägplan med vägrätt omfattar cirka  

11 435 m2. Huvudsakligen berörs skogsmark. 

Vägområde inom detaljplan 

Mark som behövs permanent för vägen och dess väganordningar som tas i anspråk inom 

detaljplanelagt område där kommunen är huvudman. Tillkommande vägområde för allmän 

väg i denna vägplan inom detaljplanelagt område omfattar cirka 11 690 m2. Huvudsakligen 

berörs skogsmark. 

Inskränkt vägrätt 

Den inskränkta vägrätten framgår av plankarta och fastighetsförteckning. Inskränkt vägrätt i 

aktuell vägplan omfattar cirka 850 m2. Området utgörs dels av skogsmark och dels av befintlig 

kommunal gång- och cykelväg.  

Den inskränkta vägrätten innebär att väghållaren inte får bestämma över markens 

användning på annat sätt än vad som behövs för åtkomst, drift och underhåll av faunastängsel 

(Vi1) samt för att anlägga, bibehålla och underhålla dagvattenledning (Vi2). Vägrätten är 

inskränkt även på det sättet att väghållaren inte har rätt att använda material och andra 

tillgångar som kan utvinnas ur marken. Detta innebär att fastighetsägaren får använda 

området i alla avseenden som inte påverkar åtkomsten till faunastängsel eller anläggandet, 

brukandet och underhållet av ledningen.  

Tillfällig nyttjanderätt 

Mark som behövs tillfälligt under byggtiden för vägområde, tas i anspråk med tillfällig 

nyttjanderätt. Mark som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt kan användas för: 

• Tillfällig nyttjanderätt för anläggande av faunapassage, faunastängsel och färister, 

upplag av massor, etablering samt omledning av trafik. 

Totalt tas cirka 34 155 m2 mark i anspråk för tillfällig nyttjanderätt. Tillfällig nyttjanderätt 

gäller under byggtiden, men som längst under 12 månader från byggstart. De områden som 

tillfälligt nyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med fastighetsägaren. 

Rättigheter 

Ledningar förlagda inom ledningsrätt 1402-319.1 berörs i läget för faunapassagen och 

kommer att behöva flyttas till nytt läge utanför vägområdet.  
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10. Fortsatt arbete 

Tillstånd enligt skyddsföreskrifter för Kåsjöns vattenskyddsområde behöver sökas hos Partille 

kommun för anläggande av tillfällig väg inom sekundär eller tertiär skyddszon. Färist och 

grind kommer att placeras inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområdet. Inom 

sekundär skyddszon är det enligt skyddsföreskrifterna förbjudet att ha upplag av avfall, 

förorenade massor och massor med okänd miljöstatus, asfalt och oljegrus. Vid hantering av 

för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller 

andra miljöfarliga kemiska produkter i samband med byggnation av färist krävs tillstånd från 

Bygg- och miljöförvaltningen Partille kommun.   

Vid byggnation bedöms att endast en lokal grundvattensänkning i bergakvifer kommer att ske 

då berget utifrån tidigare undersökningar bedöms ha en låg sprickighet. För att bekräfta den 

låga sprickigheten rekommenderas undersökning av berggrunden under byggtid och 

pågående bergschakt. Vid konstaterad högre vattenförande sprickighet i berget bör lämpliga 

åtgärder implementeras för tätning av berggrunden. 

I god tid innan anläggningsarbete påbörjas ska referens- och kontrollprogram samt eventuella 

övriga skyddsåtgärder genomföras för utgående dagvatten från arbetsområdet. Detta för att 

betydelsefulla lekvatten för grodor och paddor vid Åstebotjärnen inte ska riskera att påverkas 

negativt av byggdagvatten vid anläggandet av landskapsbron. 

För att säkerställa en hög effektivitet av faunapassagen kommer det tas fram en skötsel- och 

underhållsplan för landskapsbron. Planen kommer att inkludera information om skötsel av 

vegetation under och kring passagen, placering av informationsskyltar och underhåll av 

landskapsbrokonstruktionen.  

Detaljutformning av pyramidmattor och kontrastlinjer på anslutande vägar kommer 

diskuteras vidare med Partille kommun under framtagande av Bygghandling.   
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 

sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare som 

berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. Är 

ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 

Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 

vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna, så kallade, kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 kap 12-15§§ lag 

(1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17-18 §§ väglagen (1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om det 

behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste följas 

när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 

också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs 

permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen 

framgår också markens storlek (areal) och vilka som är fastighetsägare eller 

rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 

de villkor som anges i beslutet. 

 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning fastläggs. 
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Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 

användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 

mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

De stads- och detaljplaner som berörs är namngivna enligt följande; 534 D, 646 D, 743 A som 

omfattar Furulund och 594 D samt 704_e (tillägg) som omfattar Öjersjö. Inga av de gällande, 

kommunala detalj- och stadsplanerna påverkas till den grad att avvikelse mot detaljplan sker. 

11.2. Genomförande 

Föreslagen anläggning kommer att byggas med Trafikverket som byggherre. Fastställelse av 

vägplanen beräknas ske under våren 2022. Efter framtagande av vägplanen tar Trafikverket 

fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad som beräknas vara klart hösten 2023. 

Därefter handlas en entreprenör upp som tar fram en bygghandling och genomför projektet. 

Byggtiden har beräknats till 12 månader.  

Tillstånd enligt skyddsföreskrifter för Kåsjöns vattenskyddsområde behöver sökas hos Partille 

kommun för anläggande av tillfällig väg inom sekundär eller tertiär skyddszon. Tillstånd kan 

även behöva sökas av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, 

lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter vid byggandet av färist eller tillfällig 

väg inom sekundär skyddszon. En anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av 

föroreningsskada enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd kan även behöva upprättas inför sanering av de förorenade massorna öster om 

väg 535.  

11.3. Finansiering 

Totalkostnaden för projektet har beräknats till cirka 40 miljoner kronor. Projektet finansieras 

genom regional plan.  
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