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1. Sammanfattning
Trafikverket planerar tillsammans med Skövde kommun att bygga en gång- och cykelväg
längs med väg 2936, väster om Ulvåker och norr om Skövde. Gång- och cykelvägen är
planerad till cirka 1 000 meter och kommer sträcka sig mellan Åbrovallen i väst och Ulvåker
i öst. Idag är gångtrafikanter och cyklister som färdas längs sträckan hänvisade till
körbanan. Projektets ändamål är att skapa en mer trafiksäker länk, speciellt för alla de barn
och ungdomar som rör sig i området och att samtidigt tillvarata de landskapliga värdena
runt Ösan. Gång- och cykelvägen planeras att förläggas på den södra sidan av vägen. En del
mark i direkt anslutning till vägen kommer att tas i anspråk. Längs vissa delar av sträckan
planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till vägen. Där mer utrymme
finns separeras gång- och cykelvägen från vägen med skiljeremsa. Inom projektet kommer
även busshållplatsen Åbro att flyttas, från korsningen med väg 2935 till Åbrovallen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån tidigare upprättat samrådsunderlag beslutat
(2020-03-10) att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Projektets
miljökonsekvenser redovisas i en miljöbeskrivning som en del av denna planbeskrivning.

Gång- och cykelvägens sträckning innebär att en separat bro behöver byggas över ån Ösan.
För det behövs ett tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. I ett tidigt skede av
tillståndsprocessen ska ett så kallat undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap.
23–25 §§ miljöbalken med syfte att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Samråd genomförs med Länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan
tänkas bli berörda av åtgärderna. Samrådsprocessen har påbörjats.

Gång- och cykelvägen ligger inte inom något riksintresse, men Ösan omfattas av
strandskydd. Det finns två naturvärdesobjekt med högt naturvärde, vilka båda utgörs av
Ösan nedströms och uppströms vägen. En mindre del av land- och vattenmiljön vid ån
kommer tas i anspråk. Sträckan som berörs är mycket kort sett till vattendragets totala
längd. Ingen långsiktig negativ påverkan på Ösan bedöms ske. Det finns ett
naturvärdesobjekt med visst naturvärde, en lindallé, som omfattas av generellt biotopskydd.
Då schaktning kommer ske inom rotzonen för träden finns risk för negativ påverkan på
träden. För att begränsa den kommer försiktighetsåtgärder att vidtas under byggskedet. Det
finns inga fornlämningar inom vägområdet. Det finns en minnessten med visst kulturvärde
inom vägområdet. Gång- och cykelvägen bedöms ge en obetydlig påverkan på kulturmiljön.

Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister kommer att öka, framförallt
för barn och ungdomar som ska till idrottsplatsen Åbrovallen. Även möjligheterna för
arbetspendling förbättras eftersom åtgärden ger ett längre sammanhängande gång- och
cykelvägnät, genom att den ansluter till befintliga gång- och cykelvägar i Ulvåker och
Stöpen. Föreslagen gång- och cykelväg har anpassats efter landskapets struktur och karaktär
och utformningen har anpassats kring Ösan för att bevara och stärka upplevelsemässiga
värden i området. Oundvikligen kommer landskapet påverkas av en ny gång- och cykelbro
eftersom viss vegetation kommer behöva avverkas.

Arbetet med vägplanen kommer att fortsätta fram till våren 2021 då den skickas in för
fastställelsehandling. Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är byggstart möjlig
tidigast hösten år 2021. Beräknad kostnad för projektet är cirka 15,2 miljoner. Byggtiden är
uppskattad till 6-8 månader.
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund,
ändamål och projektmål

2.1. Bakgrund

Västra Götalandsregionen gör tillsammans med kommunerna i Västra Götaland en särskild
satsning på gång- och cykelvägar mellan år 2016-2020. Trafikverket har i uppdrag att
planera och genomföra denna satsning. Kommunerna i regionen har fått möjlighet att
lämna in ansökningar för anläggning av nya gång- och cykelvägar. Trafikverket har valt ut
cirka 70 åtgärder att arbeta vidare med tillsammans med kommunerna. En av de
vägsträckor som är utvald är väg 2936 mellan Ulvåker och Åbrovallen.

Väg 2936 går mellan Stöpen och Ulvåker i Skövde kommun. Vägen utgör en viktig länk
mellan Stöpen och Ulvåker, då boende i Ulvåker nyttjar bland annat skola, förskola och
mataffär i Stöpen. Mellan Stöpen och Ulvåker ligger idrottsanläggningen Åbrovallen, där det
regelbundet sker olika aktiviteter, bland annat fotbollsträning för ungdomar. I tidigare
regionalt gång- och cykelvägspaket (2011–2015) byggdes en gång- och cykelväg utmed den
södra sidan av väg 2936 mellan Stöpen och Åbrovallen. Delsträckan Åbrovallen-Ulvåker
ingick i förstudien som genomfördes inför projektet, men ingen gång- och cykelväg byggdes
på denna sträcka. Idag kan inte oskyddade trafikanter ta sig mellan Stöpen och Ulvåker på
ett trafiksäkert sätt. De är hänvisade till vägen där de måste samsas med övrig trafik. I
Ulvåker finns en gång- och cykelväg genom samhället.

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister har Trafikverket och Skövde kommun
tillsammans startat ett projekt med att bygga en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen
är planerad till cirka 1 000 meter och kommer sträcka sig mellan samhället Stöpen i väst och
samhället Ulvåker i öst. En ny gång- och cykelväg binder ihop Ulvåker med både Åbrovallen
och Stöpen och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Inom projektet kommer även
busshållplatsen Åbro att flyttas, från korsningen med väg 2935 till Åbrovallen, se Figur 1.

För att Trafikverket ska kunna bygga en gång- och cykelväg för delen Åbrovallen-Ulvåker
behöver en gång- och cykelbro anläggas över Ösan. Då Ösans medelvattenföring är större än
1 kubikmeter per sekund krävs en ansökan för tillstånd om vattenverksamhet till Mark- och
miljödomstolen. Vattenverksamheten utgörs av byggnation av ny bro över Ösan och regleras
i 11 kap. miljöbalken. I ett tidigt skede av tillståndsprocessen kommer ett så kallat
undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken med syfte att utreda
om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd genomförs med
Länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda av åtgärderna.
Samrådsprocessen har påbörjats.
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Figur 1. Orienteringskarta. Gång- och cykelvägen är markerad med rött, befintlig busshållplats är
markerad med blått och framtida läge på busshållplatsen är markerad med lila.

2.2. Tidigare utredningar

Trafikverket har i ett tidigare regionalt gång- och cykelvägspaket (2011–2015) genomfört en
förstudie för byggnation av en gång- och cykelväg utmed väg 2936 på sträckan Stöpen-Åbro-
Ulvåker (Trafikverket 2011). Efter förstudien byggdes en gång- och cykelväg utmed den
södra sidan av väg 2936 mellan Stöpen och Åbrovallen. För delsträckan Åbrovallen-Ulvåker
avbröts processen att ta fram vägplan för gång- och cykelvägen, främst beroende på
kostnader för broåtgärder över ån Ösan.

2.3. Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2020-03-10 (diarienummer hos
Länsstyrelsen 343-8063-2020) att projektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Detta beslut innebär att en separat miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
tas fram för aktuellt projekt. Istället hanteras miljöaspekter som en del av plan- och
miljöbeskrivningen.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det är viktigt att minimera avståndet mellan ny gång-
och cykelbro och befintlig vägbro för att minimera intrånget i strandskyddat område.
Vägplanens förenlighet med strandskyddets syften behöver beskrivas i plan- och
miljöbeskrivningen.

I beslutet står även att de förutsätter att ny bro anläggs med säker passage för medelstora
däggdjur, men påtalar att Trafikverket även behöver utreda om kompletterande åtgärder, till
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exempel, anläggande av utterhylla eller torrtrumma, kan utföras på befintlig vägbro så att
funktionen i stråket längs ån kan förbättras.

Länsstyrelsen skriver även i beslutet att bron ska utformas så att den inte äventyrar
möjligheten att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. I det fortsatta arbetet bör man
därför även se över befintlig bro samt vägtrummor inom vägplanen vid Ösan, om det finns
åtgärder som kan förbättra konnektiviteten. Enligt den inventering av vägtrummor som
Skogsstyrelsen genomfört år 2014 ska det finnas en vägtrumma i anslutning till vägen som
eventuellt kan behöva åtgärdas.

2.4. Ändamål och projektmål

Ändamålet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter längs med väg 2936.

Projektmålen är att:

∂ Anlägga en gång- och cykelväg säker för de många barn och ungdomar som rör sig i
området.

∂ Tillvarata landskapliga värden kring Ösan så att de kan upplevas från den nya bron
och vägen.

2.5. Planläggningsprocessen

En väg planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen
leder fram till en vägplan. 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. En fastställd vägplan ger väghållaren rätt att anlägga vägen på
det sätt som redovisas i vägplanen.

Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag, samrådshandling,
granskningshandling och fastställelsehandling, se Figur 2.

Figur 2. Planläggningsprocessen för projekt som inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Röd pil
visar var i planläggningsprocessen projektet befinner sig.
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I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett samrådsunderlag som beskriver hur
projektet kan påverka miljön. Utifrån samrådsunderlaget beslutar sedan länsstyrelsen om
projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan
och försiktighets- och skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan godkännas
av länsstyrelsen. Om projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan tas istället
en miljöbeskrivning fram, oftast som en del av planbeskrivningen.

Samråd är viktigt under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket för dialog
och inhämtar synpunkter från andra myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilt
berörda. Samråd kan ske via allmänna och enskilda möten, via e-post, brev samt via
informationsmaterial. När allmänheten kallas till möten sker detta genom annonsering i
dagspressen och särskilt berörda kallas via brev. Det finns möjligheter att lämna synpunkter
under hela samrådsprocessen fram till att vägplanen fastställs. Synpunkter kan lämnas
under samrådsmöten, genom att ringa, skicka e-post eller brev till Trafikverket. Alla
inkomna synpunkter sammanfattas sedan i en samrådsredogörelse.

När vägplanen varit på samråd och eventuellt justerats och kompletterats, blir planförslaget
en granskningshandling. Denna ska finnas tillgänglig för granskning hos Trafikverket samt
på lämplig plats i anslutning till projektet, så att de som berörs kan lämna synpunkter innan
planen färdigställs.

Slutligen lämnas vägplanen in för fastställelseprövning, vilket innebär att beslut tas om
vägens placering och utformning, samt vilka eventuella villkor som ska gälla för
genomförandet av projektet. Efter fastställelse följer en överklagandetid innan planen
vinner laga kraft. Först efter detta kan byggnationen av gång- och cykelvägen påbörjas.

Detta dokument utgör en plan- och miljöbeskrivning som befinner sig i fasen
samrådshandling. Syftet med dokumentet är att presentera projektet och dess förväntade
effekter och konsekvenser för att kunna samråda detta på ett korrekt sätt.

3. Miljöbeskrivning
Eftersom Länsstyrelsen beslutat att projektet ej bedöms innebära betydande miljöpåverkan
krävs inte någon separat miljökonsekvensbeskrivning. Istället beskrivs projektets
förutsebara påverkan på människors hälsa och miljö i en så kallad miljöbeskrivning, som en
del av denna planbeskrivning. Nedan följer en förklaring till vilka delar av detta dokument
som miljöbeskrivningen omfattar:

∂ Kapitel 4.4 Landskapet beskriver de förutsättningar ur landskapsperspektiv som
finns i omgivningen.

∂ Kapitel 4.5 Miljö och hälsa beskriver de miljöförutsättningar som finns i
omgivningen.

∂ Kapitel 5.3 Miljöåtgärder redovisar vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som
fastställs i vägplanen och på plankartan, samt övriga skyddsåtgärder som kommer
att genomföras men inte kan fastställas.
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∂ Kapitel 6.3 Miljö och hälsa beskriver projektets miljöpåverkan och vilka förutsebara
effekter och konsekvenser detta får för olika intressen och miljöaspekter, samt
undantag från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd och biotopskydd.

∂ Kapitel 6.5 Påverkan under byggskedet beskriver förutsebar påverkan och förslag
till skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggskedet.

∂ Kapitel 7. Samlad bedömning och Kapitel 8. Överensstämmelse med miljöbalkens
allmänna hänsynsregler redovisar planens överensstämmelse med
miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och redovisning av hur hänsynsreglerna
efterlevs i projektet.

∂ Kapitel 10. Fortsatt arbete redogör hur det fortsatta miljöarbetet kommer att
fortskrida och vilka frågor som behöver hanteras formellt genom anmälan, tillstånd-
eller dispensansökan hos prövning- och tillsynsmyndighet.

3.1. Avgränsning

Miljöbeskrivningens avgränsning har baserats på underlag som inhämtats från Skövde
kommun, Länsstyrelsen och andra myndigheter, vilket gjort det möjligt att exempelvis
identifiera var det finns skyddade områden, kända fornlämningar eller risk för att påträffa
förorenad mark. Samråd med kommunen, Länsstyrelsen och särskilt berörda har också varit
en viktig del i arbetet med avgränsningen.

3.1.1. Sakmässig avgränsning

Miljöbeskrivningen fokuserar på de effekter och konsekvenser som bedöms som väsentliga
och som kan uppstå till följd av projektet under både byggskedet och driftskedet. I Tabell 1
nedan redogörs för de miljöaspekter som tas upp under kapitel 4.5 samt aspekter som har
avgränsats bort och inte behandlas vidare i aktuell miljöbeskrivning. I kapitel 4.5 redovisas
också strandskydd samt biotopskyddade objekt och i kapitel 4.6.8 förekomsten av förorenad
mark i området. I kapitel 5.2.7 görs en analys över masshanteringen i projektet.

Tabell 1. Miljöaspekter och avgränsning
Miljöaspekt Avgränsning Behandlas i plan- och

miljöbeskrivningen

Upplevelsen av
landskapet

Ösan med omgivande lövträdridåer är betydelsfulla
karaktärsdrag för landskapsbilden och kan påverkas av
anläggandet av gång- och cykelvägen och ny bro.

Ja

Människors hälsa Projektet kan under byggtiden ge upphov till tillfälliga
störningar i form av buller, vibrationer och damm vilket kan
påverka boendemiljön.

Ja

Naturmiljö Gång- och cykelvägen kommer att passera en lindallé med
visst naturvärde. En gång- och cykelbro kommer anläggas
och korsa vattendraget Ösan, som har högt naturvärde, där
de rödlistade fiskarterna lake, ål och asp förekommer.

Ja

Kulturmiljö Inom vägområdet finns inga kända fornlämningar,
bevakningsobjekt eller lämningar med status övrig
kulturhistorisk lämning. Det finns en minnessten med
kulturvärde som kommer påverkas av projektet.

Ja
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Tabell 1. Fortsättning

Miljöaspekt Avgränsning Behandlas i plan- och
miljöbeskrivningen

Naturresurser Projektet kommer medföra ett intrång i jordbruksmark och
skogsmark. En registrerad energibrunn finns längs sträckan.

Ja

Rekreation och
friluftsliv

Söder om området ligger Åbrovallens idrottsanläggning, där
många barn och ungdomar tränar. Många cyklar på bilvägen
för att ta sig till och från träningar på Åbrovallen. I Ösan är
det möjligt att fiska och paddla kanot.

Ja

Risk och säkerhet
samt transporter
med farligt gods

Väg 2936 är varken primär eller sekundär transportväg för
farligt gods.

Nej

Klimatpåverkan Projektet förväntas inte medföra någon negativ effekt på
klimatet. Projektet förbättrar förutsättningarna för gång-
och cykeltrafik vilket potentiellt skulle kunna medföra en
minskning av trafikflödet och därigenom utsläppen av
växthusgaser.

Nej

3.1.2. Geografisk avgränsning

Utredningsområdet för vägplanen ska täcka in tänkbara lokaliseringar och utformningar av
den planerade gång- och cykelvägen. I detta projekt innefattar det väg 2936 och dess
närområde, mellan Åbrovallen i väst och Ulvåker i öst.

Vägområdet utgörs av den mark som tas i anspråk för väganordningen, det vill säga de
anordningar som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Förutom själva vägbanan
räknas bland annat även dike, slänt, vägmärke och trumma som väganordning. Förutom
vägområde kommer mark även att behöva nyttjas tillfälligt under byggtiden, så kallad
tillfällig nyttjanderätt. Vägområde och tillfällig nyttjanderätt utgör tillsammans under
byggtiden entreprenadens arbetsområde.

Influensområdet täcker in det område där miljöeffekter kan uppstå. Dess storlek varierar
beroende på vilken miljöaspekt som studeras. För de aspekter som är fysiskt knutna till
vägens närmaste miljö sammanfaller influensområdet med arbetsområdet. För andra
aspekter är influensområdet större, till exempel kan buller från byggskedet färdas längre ut i
landskapet. Beskrivning av projektets effekter begränsas geografiskt till arbetsområdet och
influensområdet.

3.1.3. Tidsmässig avgränsning

Byggstart planeras till tidigast hösten år 2021 och byggnationen väntas vara klart senast år
2023. Redovisning av byggskedets konsekvenser baseras på denna period. Bedömningar
som görs för driftskedet har en tidshorisont fram till år 2040 då effekter och konsekvenser
av projektet förväntas ha slagit igenom.
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3.2. Underlag till miljöbeskrivningen samt miljökompetens

I arbetet med vägplanen har ett flertal PM och rapporter tagits fram. Arbetet med dessa PM
och rapporter samt miljöbeskrivningen har utförts av miljövetare, biolog, ekolog,
kulturmiljöspecialist, landskapsarkitekt, geotekniker, bergtekniker, VA-ingenjör,
vägingenjör samt sakkunniga inom risk och markmiljö. I Tabell 2 listas de PM och rapporter
som utöver det underlag som inhämtats från Skövde kommun, Länsstyrelsen och andra
myndigheter utgjort underlag till miljöbeskrivningen. Samtliga PM och rapporter har tagits
fram av WSP, med undantag för naturvärdesinventeringen som tagits fram av Svensk
Naturförvaltning AB.

Tabell 2. Förteckning över de PM och rapporter som utgjort underlag till miljöbeskrivningen
PM/Rapport Dokumentnummer Arbetsmetod

Groddjursinventering GC-vägar i
Västra Götalands län, PM
Groddjursinventering.

1N14GI01 Inventering

Landskapsanalys 1L14LA01 Fältstudier, kartstudier, insamling av
tidigare dokumenterad information,
karaktärisering av landskapet och tematiska
analyser

PM Markmiljöinventering och
Provtagningsprogram för
markmiljöundersökning

1N14PM01 Arkivstudier och arbetsmetodik för
provtagning

MUR, Markteknisk
undersökningsrapport för markmiljö

1N14MUR1 Sammanställning av resultat från fältarbete

PM Markmiljöundersökning 1N14PM02 Utvärdering av resultat från fältarbete

PM Avvattning 1W14PM01 Fältstudier, insamling och tolkning av
höjddata och data från VISS, SGU, SMHI och
Ledningskollen, beräkningar av dagvatten-
och naturflöden

Naturvärdesinventering (NVI)
Skövde, väg 2936. Delen Åbrovallen-
Ulvåker, gång- och cykelväg

- Fältstudier, dokumentation och
naturvärdesklassning

Tekniskt PM geoteknik 1G14PM01 Utvärdering av resultat från fältarbete

Projekterings PM geoteknik 1G14PM02 Beräkningar och utvärdering av fältarbete

PM Risk 1C14RI01 Inventering och insamling av information

Samrådsunderlag, Väg 2936, delen
Åbrovallen-Ulvåker, gång- och
cykelväg

1C14SU01 Sammanställning av fältstudier, inventering
av tidigare dokumenterad information,
inhämtande av information från kommun
och myndigheter med mera

PM Trädinventering 1N14TI01 Fältstudier och dokumentation

3.3. Bedömningsmetodik

För att kunna beskriva projektets miljökonsekvenser har det utretts vilka intressen och
värden som finns i omgivningen och hur projektet bedöms påverka dessa. Påverkan, det vill
säga den fysiska förändring som projektet orsakar, får effekter i omgivningen. Det kan till
exempel vara att landskapsbilden förändras eller att ett spridningsstråk för en viss art
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försvinner. Effekterna får konsekvenser för olika intressen, till exempel att landskapet
upplevs på ett annat sätt eller att levnadsförutsättningarna för en viss art förändras.

Effekternas betydelse för olika intressen beskrivs med hjälp av en konsekvensbedömning
som motiveras i text. Konsekvenser kan vara både positiva och negativa. Bedömningen av
de negativa miljökonsekvenserna redovisas i en fyrgradig skala; Ingen eller försumbar,
liten, måttlig eller stor negativ konsekvens. Konsekvenserna bedöms utifrån de
identifierade intressenas värde och känslighet (hur sårbart intresset är) samt omfattningen
av påverkan och förväntad effekt. I bedömningen beaktas också föreslagna skyddsåtgärder
och försiktighetsmått som förebygger eller motverkar negativ påverkan.

Eftersom miljöbeskrivningen avser konsekvenser som kan uppstå i framtiden finns det ett
mått av osäkerhet i bedömningarna.

4. Förutsättningar

4.1. Vägens funktion och standard

Väg 2936 förbinder Stöpen och Ulvåker i Västra Götaland. Vägen utgör en viktig länk mellan
de båda orterna, då boende i Ulvåker nyttjar bland annat skola, förskola och mataffär i
Stöpen. Mellan Stöpen och Ulvåker ligger idrottsanläggningen Åbrovallen, där det
regelbundet sker olika aktiviteter, bland annat fotbollsträning för ungdomar. Oskyddade
trafikanter som färdas längs med sträckan är hänvisade till väg 2936, som de delar med
övrig trafik.

Den studerade sträckan har en vägbredd mellan 5,0 och 6,5 meter. Längs större delen av
sträckan är skyltad hastighet 70 km/h, med undantag för cirka 60 meter i Ulvåker där det är
40 km/h. Vägbelysning finns inne i Ulvåker samhälle, där den är placerad på den södra
sidan av vägen. Centralt på sträckan finns en fyrvägskorsning mellan väg 2936 och väg 2935.

4.2. Trafik och användargrupper

4.2.1. Trafikflöde

Trafikflödet på västra delen av sträckan, från infarten till Åbrovallen fram till
fyrvägskorsningen, uppmättes år 2011 till cirka 1 030 fordon per årsmedeldygn (ÅDT). På
den östra delen av sträckan, från fyrvägskorsningen fram till Ulvåker, var motsvarande siffra
1 160 fordon. Andelen tung trafik var cirka sex procent längs hela sträckan (Trafikverket,
NVDB på webb).

4.2.2. Kollektivtrafik

Längs sträckan för planerad gång- och cykelväg finns en busshållplats, Åbro, som ligger vid
fyrvägskorsningen mellan väg 2936 och väg 2935.  Det finns ett hållplatsläge med stolpe på
vardera sida om vägen, se Figur 3. Hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken i regionen. Sträckan för gång- och cykelvägen
trafikeras av busslinjen 610 som går mellan Skövde och Tidan.
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På sträckan går det även skolskjutstrafik till och från skolan i Stöpen.

Figur 3. Karta med busshållplatser, målpunkter och rörelsestråk för oskyddade trafikanter i området.

4.2.3. Oskyddade trafikanter

Väg 2936 utgör ett stråk för oskyddade trafikanter mellan Åbrovallen och Ulvåker. Gång-
och cykeltrafiken utgörs av boende i Ulvåker, som har behov av att ta sig till Åbrovallen eller
vidare till Stöpen. Det är många barn och ungdomar som tar sig till idrottsplatsen
Åbrovallen. Trafiksituationen utmed sträckan är otillfredsställande i och med den
trafiksäkerhetsrisk som uppstår när oskyddade trafikanter blandas med fordonstrafik.

Det finns en mätning av cykelflöden utförd utmed sträckan Åbrovallen-Ulvåker (WSP
2019b). Mätningen genomfördes under perioden 2018-09-10–2018-09-15. Hastigheten på
väg 2936 vid mätpunkten är begränsad till 70 km/h. Temperaturen under mätperioden låg
runt +10°C och det var mestadels uppehållsväder. Under perioden passerade totalt 75
cyklister vilket ger en vardagsdygnstrafiken på 15 cyklister/dygn.
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4.2.4. Olycksdata

Mellan år 2008 och år 2017 har det skett fyra olyckor med personskada på sträckan (uttag
från Strada). Samtliga olyckor klassades som lindriga olyckor. I en av olyckorna var en
oskyddad trafikant (fotgängare) inblandad.

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling

4.3.1. Befolkning och bebyggelse

Sträckan för planerad gång- och cykelväg är belägen i utkanten av villasamhället Ulvåker,
norr om Skövde. Samhället har cirka 250 invånare (Skövde kommun 2018). Bebyggelsen i
Ulvåker har vuxit och expanderat i och med västra stambanan och järnvägssamhället.
Området längs med Ringvägen är ett exempel på den intensiva utbyggnaden som skedde på
1960- och 1970-talet.

Längs sträckan finns en enskild fastighet med bostadshus strax väster om Ösan.
Fastighetens trädgård angränsar till vägen. I Ulvåker i öst finns enskilda fastigheter med
bostadshus som gränsar mot vägen utmed Ringvägen. I det öppna jordbrukslandskapet kan
några enstaka jordbruksfastigheter skymtas norr om vägen.

4.3.2. Kommunala planer

Översiktsplan ÖP2025
Enligt Skövde kommuns gällande översiktsplan (2012) är det mycket angeläget att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 2936 mellan Stöpen och Ulvåker samt
målpunkten idrottsplatsen Åbrovallen.

Detaljplan
I den östra delen av gång- och cykelvägen (ungefär 60 meter) kommer detaljplanen 16-LOC-
207 att beröras. Hur detaljplanen berörs beskrivs närmare i kapitel 9.3.

4.4. Landskapet

4.4.1. Landskapets karaktär

Väg 2936 ligger i de västra delarna av Vadsboslätten, knappt två mil norr om Skövde.
Landskapet karaktäriseras som flack fullåkersbygd som i öst angränsar till ett mindre
skogsområde och samhället Ulvåker. Området tillhör en gammal förhistorisk bygd som legat
ovanför havsnivån under drygt 10 000 år. I omgivningarna finns fornlämningar som visar
på bosättningar från stenåldern och framåt.

Landskapet har präglats av jordbruksverksamhet under lång tid. I slutet av 1800-talet fanns
smala tegar av odlingsmark och betesmarker längs Ösans stränder. Det storskaliga
odlingslandskap som finns på platsen idag tog form under 1900-talet genom skiftesreformer
och rationalisering av jordbruket, se Figur 4. Sett ur ett naturvårdsperspektiv har
jordreformen varit till nackdel för många arter som fanns i det småskaliga
odlingslandskapet. Hävdmarker och småbiotoper, som erbjöd en variation av livsmiljöer,
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försvann. Kvarvarande alléer och småvatten i dagens landskap är därför mycket viktiga för
den biologiska mångfalden.

Figur 4. Sträckan går genom ett storskaligt jordbrukslandskap.

Ösan med omgivande trädridå är utmärkande i landskapet. Ån meandrar i nord-sydlig
riktning och har eroderat sig ner i marken och skapat en bäckravin med värde för
landskapsbilden men också för natur- och kulturmiljön, se Figur 5. Väg 2936 korsar Ösan
över en vägbro. Vägen har en mycket rak sträckning genom landskapet vilket ger det ett
modernt karaktärsdrag.

En mer utförlig beskrivning av de karaktärsområden som identifierats längs sträckan finns i
den landskapsanalys som tagits fram i projektet.

Figur 5. Ösan med bäckravin och trädridåer är utmärkande i landskapet.
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4.5. Miljö och hälsa

4.5.1. Riksintressen och Natura 2000-områden

Enligt 3 och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag
eller andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.

Inom utredningsområdet finns inga riksintressen eller Natura 2000-områden. Dessa
kommer därför inte behandlas vidare i detta dokument.

4.5.2. Strandskydd

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och
samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet
är normalt 100 meter från strandlinjen, men länsstyrelsen har möjlighet att utvidga området
upp till 300 meter om det bedöms nödvändigt för att säkerställa något av strandskyddets
syften. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken.

Marken i utredningsområdet, kring ån Ösan ligger inom område som omfattas av
strandskydd, se Figur 6.

Inom ett strandskyddat område får inte vissa åtgärder utföras enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.
I enlighet med 7 kap. 16 § miljöbalken behövs ingen separat dispens för intrång i
strandskyddet vid byggande av allmän väg i samband med en fastställd vägplan.
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Figur 6. Strandskyddsområde i anslutning till planerad gång- och cykelväg.

4.5.3. Biotopskyddade områden/objekt

Småvatten och stenmurar i jordbruksmark är några av de små mark- och vattenområden
som är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden. De är därför skyddade i hela landet
enligt det generella biotopskyddet som beskrivs i 7 kap. 11 § miljöbalken.
Skyddsbestämmelserna innebär att man inom ett biotopskyddat område inte får bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl
kan dispens från förbudet fås från länsstyrelsen. I enlighet med 7 kap. 11a § miljöbalken
behövs dock ingen separat dispens vid byggande av väg enligt en fastställd vägplan.

Längs sträckan finns två objekt som omfattas av generellt biotopskydd, se Figur 7. Det är en
lindallé och ett dike i jordbruksmark på södra sidan om väg 2936.
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Figur 7. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd längs sträckan.

4.5.4. Upplevelsen av landskapet

Landskapsbilden utmed sträckan karaktäriseras framför allt av den omgivande storskaliga
jordbruksmarken. Det rationaliserade jordbruket har skapat stora sammanhängande
åkerarealer med möjligheter till vida utblickar över omgivningen. Ösan skapar en naturlig
syd-nordlig riktning i landskapet, vilken förstärks av väg 2935 som går parallellt med ån på
dess östra sida, se Figur 8. Väg 2936 har en mycket rak och modern sträckning i öst-västlig
riktning genom landskapet. Vägen ligger på samma nivå som omgivande mark och stör
därmed inte landskapsbilden. Vid korsningen mellan väg 2936 och 2935 erbjuds vyer ut
över öppna åkrar både åt norr och söder.

Längs den västra delen av sträckan breder fotbollsplaner ut sig på den södra sidan av vägen.
Från vägen syns också Åbrovallens inomhushall och andra byggnader som tillhör
idrottsanläggningen. Idrottsanläggningen, och framför allt inomhushallen, utgör en visuell
avvikelse i det omgivande jordbrukslandskapet.

Väg 2936 går på vägbro över ån Ösan. Vägbron är från modern tid, men fundamenten nere
vid vattenytan består av huggna stenblock av äldre karaktär. Ån och dess omgivande
lövträdsridåer är betydelsefulla karaktärsdrag för landskapsbilden. Ån och träden bryter av
och skapar en kontrast i det, i övrigt enhetliga jordbrukslandskapet och delar upp det i olika
rum. Vattnet i sig har ett rekreations- och upplevelsevärde och ger en positiv och rogivande
upplevelse av landskapet. Intill åns västra strand, på den södra sidan av vägen, finns en
fastighet med ett bostadshus. I den tillhörande trädgården finns en lindallé med ett
attraktivt värde för landskapsbilden.
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Längs sträckans östra del omges vägen av småskalig produktionsskog. På den södra sidan av
vägen har stora delar av skogen nyligen avverkats. Avverkningar och nyplanteringar ger
skiftningar i landskapets karaktär över tid. Idag upplevs landskapet som relativt öppet, men
när skogen växer upp kommer landskapsrummet längs denna del av sträckan att upplevas
som mer avgränsat och slutet.

Figur 8. Strukturanalys över landskapsbilden i området.

4.5.5. Människors hälsa

Trafik på väg 2936 alstrar buller, men omfattningen av påverkan på boende och omgivande
miljö är ej känd.

Det förekommer inga kända problem med luftkvalitet inom utredningsområdet. Befintliga
trafikflöden på väg 2936 är så låga att miljökvalitetsnormerna för PM101 och kvävedioxid
inte överskrids (Brydolf, M. & Lövenheim, B. 2012).

1 PM10 är ett vanligt mått på partiklar som förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre
än 10 mikrometer (µm) i diameter.
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4.5.6. Naturmiljö

Den västra delen av sträckan löper genom ett åkerlandskap medan den östra delen omges av
brukad skogsmark. Både vidsträckta åkerarealer och produktionsskogar är generellt
homogena miljöer som ofta saknar den variation av strukturer som skapar livsmiljöer för
olika organismer. På mitten av sträckan korsar gång- och cykelvägen ån Ösan, som här är
bred och lugnflytande och kantas av en gles strandskog dominerad av klibbal och sälg, varav
en del träd är grova. Större rinnande vattendrag har generellt sett alltid stor betydelse för
den biologiska mångfalden eftersom de ger variation i landskapet och skapar livsmiljöer för
en stor mängd arter. I ett åkerlandskap med dåliga förutsättningar för biologisk mångfald
blir ett vattendrag med dess strandzoner extra viktigt eftersom det utgör ett spridningsstråk
som erbjuder skydd och föda för många arter, både land- och vattenlevande.

Ån har också, precis som många andra vattendrag i Sveriges jordbrukslandskap, problem
med övergödning, miljögifter och morfologiska förändringar. Längs denna del av Ösan har
stora delar av kantzonen tagits i anspråk av det omkringliggande jordbruket (VISS 2018a).

Naturreservat och naturvårdsområde
Inget naturreservat eller naturvårdsområde ligger inom utredningsområdet.

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts enligt metod beskriven i SIS-standard
SS 199000:2014. Metoden innebär i korthet att geografiska områden klassificeras utifrån
förekomst av arter och biotopkvaliteter och avgränsas som naturvärdesobjekt om de
uppfyller vissa kriterier. De naturvärdesklasser som använts redovisas i Tabell 3.
Inventeringsområdet ligger i direkt anslutning till väg 2936 och omfattas av en 15 meter
bred korridor på båda sidor av vägen. Nedströms vattendrag har inventeringsområdet
utökats till 50 meter.

En trädinventering har genomförts vid en lindallé i mitten av utredningsområdet. Syftet
med inventeringen var främst att få en uppfattning av de ingående trädens status, kondition
och bevarandevärde och utifrån detta bedöma hur byggande av en gång- och cykelväg utmed
väg 2936, med de markarbeten som detta medför, skulle kunna påverka träden.

Tabell 3. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS 199000:2014

Klass 1

Högsta naturvärde

Klass 2

Högt naturvärde

Klass 3

Påtagligt naturvärde

Klass 4

Visst naturvärde

Totalt identifierades tre naturvärdesobjekt inom utredningsområdet. Av dessa har två högt
naturvärde (klass 2) och ett objekt har visst naturvärde (klass 4). Inga objekt med högsta
naturvärde har identifierats. Objekten med högt naturvärde utgörs av vattendraget Ösan
uppströms och nedströms väg 2936. Objektet med visst naturvärde utgörs av ovan nämnda
lindallé. I västra änden av vägsträckan, vid Åbrovallen, kommer en ny busshållplats att
byggas på norra sidan vägen. Platsen för busshållplatsen ligger precis utanför det område
som täckts in av naturvärdesinventeringen. Efter studier av bakgrundsmaterial och bilder
bedöms platsen inte hysa några betydande naturvärden.

I Tabell 4 nedan listas de objekt som identifierats i naturvärdesinventeringen och i Figur 9
redovisas deras lägen på en karta.
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Tabell 4. Naturvärdesobjekt längs sträckan
Objektsnr Naturvärdesobjekt Sida av väg 2936 Naturvärdesklass

1 Vattendrag Norra 2

2 Vattendrag Södra 2

3 Lindallé Södra 4

Figur 9. Naturvärdesobjekt längs sträckan.

Rödlistade och fridlysta arter
Den svenska rödlistan innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. De
arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns
rödlistade. Arter som bedömts enligt rödlistningskriterierna men ej uppfyller något av
kriterierna, kategoriseras som Livskraftig (LC). Rödlistan är ett hjälpmedel för att kunna
göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status.

Enligt data i Svenskt Elfiskeregister (SERS) finns bland andra elritsa, färna, öring och den
rödlistade fisken lake (VU) i vattendraget. Sällsyntare arter som ål (CR) och asp (NT) kan
också förekomma, men trots att det finns potentiella lekområden för asp i närheten av väg
2936 både uppströms och nedströms, är det inte troligt att asp och öring leker så högt upp i
vattensystemet på grund av definitiva vandringshinder längre ned (Länsstyrelsen 2009).
Även de invasiva arterna signalkräfta och vattenpest förekommer i Ösan.

Inga rödlistade eller fridlysta arter påträffades vid naturvärdesinventeringen. Enligt Ösans
nedre fiskevårdsområdesförening förekommer de rödlistade fiskarterna lake (VU), ål (CR)
och asp (NT) i ån.



Sida 24 (66)

En fördjupad groddjursinventering har genomförts i den av projektet berörda delen av
Ösan. Resultatet visar att aktuell del av ån inte bedöms utgöra en lämplig leklokal eller ett
lämpligt spridningsstråk för groddjur. Inga lämpliga övervintringsmiljöer finns heller i åns
närhet. Sannolikheten för att groddjur skall hittas inom utredningsområdet är därför liten.

4.5.7. Kulturmiljö

4.5.7.1. Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom utredningsområdet enligt Riksantikvarieämbetet
(2018), se Figur 10. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har därför yttrat sig (2020-04-03)
att det inte är aktuellt med några ytterligare arkeologiska åtgärder inom området för
planerad gång- och cykelväg. Mot bakgrund av Länsstyrelsens bedömning och en relativt
sparsam fornlämningsbild bedöms sannolikheten för nyfynd som låg.

I det omgivande landskapet ryms lämningar såsom förhistoriska boplatslägen, spridda
lösfynd med flintredskap och gravar, fyndplatser med stenyxor och hålmejsel. Längs Ösan
finns rester av vattenanknutna lämningar som bland annat kvarnar och pappers- och
träindustrier. En arkeologisk undersökning utfördes år 2000 i närheten av Åkleby, cirka
200 meter söder om utredningsområdet (L1963:6848). Undersökningen föranleddes av att
slaggförekomst och täktgropar noterats. Vid förundersökningen påträffades dock inget av
antikvariskt intresse.

Figur 10. Fornlämningar och lämningar inom och strax utanför utredningsområdet samt känsliga
områden.
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Objekt med visst kulturvärde
Vid ett fältbesök på platsen i maj år 2018 noterades en minnessten placerad cirka fem meter
söder om vägkanten, strax väster om bron över Ösan, se Figur 11. På stenen, som ligger väl
gömd bakom sly och gräs, finns en inskription om soldater från ett närliggande kompani
som marscherat förbi platsen i början på 1950-talet. Minnessten har troligen rest på sin
nuvarande plats i samband att väg 2936 byggdes år 1961. Stenen har inget formellt skydd,
eftersom den är uppförd under 1900-talet. Stenen bedöms ändå ha ett visst kulturhistoriskt
värde då den berättar om en händelse på platsen.

Figur 11. Minnessten, påträffad vid fältbesök i maj år 2018.

4.5.7.2. Kommunalt kulturmiljöprogram

Vid Ringvägen i Ulvåker ligger bebyggelse som har pekats ut i Skövde kommuns
kulturmiljöprogram som bevarandevärd. Byggnaderna representerar den intensiva
utbyggnad som skedde i Ulvåkers järnvägssamhälle på 1960- och 1970-talet. Husen är
enplanshus med källare, de flesta med en fasad i rödbrunt eller rött tegel, se Figur 12.
Områdets skyddsvärde utgörs av helheten och inte av enstaka byggnader (Skövde kommun,
Västergötlands museum & Västra Götalandsregionen Västarvet 2011)

Figur 12. Bebyggelsen längs Ringvägen i Ulvåker. (Källa: Google Maps 2011)
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4.5.7.3. Värdebärande karaktärsdrag och uttryck

I det landskap som omger väg 2936 och som man möts av idag, finns avtryck av gamla
agrara strukturer och näringar. För att förstå kulturlandskapets historia bedöms följande
karaktärsdrag och uttryck som viktiga att lyfta fram:

Ålderdomligt odlingslandskap
Området uppvisar på de historiska kartorna ett skiftat odlingslandskap som kan vara svåra
att uppfatta. De utflyttade gårdarna efter skiftena syns som öar i jordbrukslandskapet.
Gården Altorp ligger kvar på ursprungligt läge för huvudhemmanet och syns som en ensam
gård norr om utredningsområdet. Altorp gård och Åkleby gård har tillsammans brukat
marken längs sträckan.

Kommunikationsstråk
Ålderdomliga vägsträckningar passerar och korsar utredningsområdet, se Figur 13. Vägarna
kan följas ner till 1700-talet. Väg 2936 som den går i landskapet idag, är i relation till det
omgivande kulturlandskapet en förhållandevis ung väg (mitten 1900-tal) och syns på det
ekonomiska kartbladet från år 1956. En rakare och bredare väg byggdes troligen för att fylla
behovet av en bättre bilväg till och från det alltmer växande samhället Ulvåker på 1950-talet.
Befintlig bro uppfördes år 1961 men broläget har brukats sedan åtminstone år 1916.

Figur 13. Kartöverlägg som visar inägor och markerar utmarker för Altorps hemman från år 1793 och
år 1800. Röda linjer avser äldre vägsträckningar. Svart linje markerar planerad gång- och cykelväg.
(Källa: Lantmäteriet, Akt: P57-2-2, P57-2:1)

4.5.8. Naturresurser

Merparten av sträckan omges av jordbruksmark. I öster, innan Ulvåker, omges vägen av
produktionsskog. På den södra sidan har en del skog nyligen avverkats. Det finns två
skogsanslutningar men inga åkeranslutningar längs sträckan. Skogsbruk och jordbruk är
naturresurser som är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Jordbruksmark
och skogsmark får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga samhällsintressen.

Det finns en registrerad energibrunn inom 100 meter från utredningsområdet på fastigheten
Altorp 1:49 i Ulvåker (Sveriges geologiska undersökning, Kartvisare).
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4.5.9. Rekreation och friluftsliv

I omgivningarna kring den aktuella sträckan finns goda förutsättningar för rekreation och
friluftsliv, framför allt genom Åbrovallens idrottsanläggning som är mycket populär för
fotbollsträningar och cuper. Många ungdomar cyklar på väg 2936 för att ta sig till och från
träningar på Åbrovallen.

Nedre Ösans Fiskevårdsområde anger att Ösan bjuder på fritidsfiske. Det går även bra att
paddla kanot på Ösan (iFiske 2019).

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar

4.6.1. Ledningar och tekniska anläggningar

Enligt Ledningskollen (2018) finns både längsgående och korsande ledningar på sträckan:

∂ vatten- och avloppsledningar

∂ elledningar, varav en starkström-kabel på södra sidan om vägen

∂ fiberledningar

∂ belysningsledningar

∂ teleledningar

∂ en elcentral, på norra sidan av vägen

∂ en avloppspumpstation, på norra sidan av vägen

4.6.2. Avvattning

Väg 2936 avvattnas idag genom öppna diken. Vägen har en lågpunkt på strax under 78
meter över havet där den korsar Ösan. I höjd med Åbrovallen är vägens nivå cirka 81 meter
över havet. I öster, strax före Ulvåker samhälle, finns en högpunkt på cirka 84 meter över
havet.

Ösan är ett cirka 70 kilometer långt vattendrag som har sin början mellan Falköping och
Tidaholm. Vattendraget rinner norrut, passerar öster om Skövde och mynnar i sjön Östen.
Ösan är Tidans största biflöde och de båda vattendragen rinner samman i Östen.
Medelvattenföringen är cirka 4,7 kubikmeter per sekund och höjdskillnaden från källflöde
till utlopp cirka 230 meter. Avrinningsområdet domineras av jordbrukslandskap, vilket
bidrar till att vattendraget är näringsrikt. Längs Ösan finns ett antal gamla fördämningar
med tillhörande kvarnar och kraftverk, varav några fortfarande är i drift.

Dagvatten inom utredningsområdet avrinner vid Ulvåker till den klassade
vattenförekomsten Ösan-Frösve till Skövde (SE648207-139009) som är en 13 kilometer lång
del av vattendraget Ösan, se Figur 14. Ösan-Frösve till Skövde har en medelvattenföring
över en kubikmeter per sekund. I kapitel 8.2 redovisas information om
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten.

Vid fotbollsplanerna på Åbrovallen ligger några dränledningar som idag mynnar i vägdiket.
Ledningarna ska bibehålla sin funktion.
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Mellan jordbruksmarken och skogsmarken i öst finns ett dike, se Figur 14. Avrinningen i
diket antas ske norrut, utifrån markens lutning. I anslutning till diket vid vägen finns en
brunn tillhörande väganläggningen med okänd funktion. Från Åbrovallen och två
tredjedelar av sträckan har marken enligt Sveriges geologiska undersökning låg
genomsläpplighet. Detta innebär att möjligheterna för infiltration förväntas vara dåliga,
men det finns möjlighet att anlägga andra typer av lösningar för lokalt omhändertagande av
vatten, exempelvis fördröjning. Längs den sista tredjedelen av sträckan i öster är
genomsläppligheten god.

Figur 14. Vattenförekomst i området. (Källa: Sammanställt utifrån Vatteninformationssystem Sverige,
Vattenkartan)
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4.6.3. Markavvattningsföretag

Det finns ett markavvattningsföretag som längs sträckan; Altorps dikningsföretag från år
1942 (arkivnummer: R-E1a-0959). Markavvattningsföretaget avvattnas åt två olika håll med
vägen som vattendelare. I Figur 15 nedan syns båtnadsområdet, det vill säga det område
som får nytta av markavvattningen.

Figur 15. Altorps dikningsföretag av år 1942. (Källa: utdrag från Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Informationskartan Västra Götaland)

4.6.4. Befintlig broanläggning

Ungefär mitt på sträckan passerar väg 2936 över Ösan på en bro, se Figur 16. Bron, som
byggdes år 1961, är en plattrambro med fri bredd på 7 meter och en total brolängd på 26
meter. Den fria öppningen under bron uppgår till 16 meter. Bron är grundlagd på
spetsbärande träpålar.
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Figur 16. Bild på bron över Ösan tagen mot väst.

4.6.5. Översvämningsrisk

Delar av Tidan-Ösans vattensystem kan tidvis ha högt vattenstånd, vilket i sin tur kan
medföra översvämningsbenägna områden. Heltäckande kartering över vilka områden som
berörs inom kommunen saknas i dagsläget.

Det högsta vattenståndet i Ösan vid bron beräknades år 1961 till +75,80 meter över havet.
En ny beräkning har utförts år 2018 inom ramen för detta projekt. Resultatet visar att
högsta vattenståndet vid en 100års händelse (HHW100), har beräknats till +75,82 meter
över havet. För den planerade gång- och cykelvägen finns därmed ingen översvämningsrisk
med avseende på höga vattennivåer i Ösan.

4.6.6. Geoteknik

Längs den östra delen av sträckan utgörs jordlagerföljden av följande fem lager från
markytan: vegetationsjord, sand, siltig lera, silt och morän. Vegetationsjorden utgörs av
siltig mulljord och har en mäktighet på cirka 0,2 meter. Sanden är ställvis siltig och har en
mäktighet på 1–1,5 meter. Den siltiga leran innehåller sand- och siltskikt samt har en
mäktighet på 4–6 meter, mäktigheten ökar i östlig riktning. Fram till längdsektion 0/700,
där skogen övergår till ett kalhygge, är lerans översta meter av torrskorpekaraktär. Silten
har en mäktighet mellan 1–3,5 meter. Utförda sonderingar har stannat i morän på 7,5–12
meters djup.

Längs resten av sträckan utgörs jordlagerföljden av följande fyra lager från markytan:
Vegetationsjord, siltig lera, silt och morän. Vegetationsjorden utgörs av sandig mulljord med
en mäktighet på 0,2–0,3 meter. Den siltiga leran har en mäktighet på 3,5–7,5 meter och
mäktigheten ökar mot Ösan. Den siltiga lerans översta 1,5–2 meter är av torrskorpekaraktär.
Silten har en mäktighet mellan 0,5–3,5 meter och mäktigheten ökar mot Ösan. Moränen har
en mäktighet på 0,5 meter. Moränen underlagras av berg. Berg har påträffats på 11–12
meters djup under markytan i anslutning till Ösan.
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Eftersom jorden är siltig är den mycket tjälfarlig med undantag för sträckans östligaste del,
cirka 300 meter, där terrassmaterialet för planerad gång- och cykelväg utgörs av sand.
Lerans hållfasthets- och deformationsegenskaper är relativt höga.

Grundvattennivån i anslutning till vattendraget Ösan bedöms följa vattendragets nivå. För
övriga sträckan bedöms grundvattenytan vara belägen i underkant torrskorpeleran/sanden
vilket motsvarar cirka 1,5–2 meters djup under markytan.

4.6.7. Bergteknik

Det finns inget berg inom utredningsområdet. Detta kommer därför inte behandlas vidare i
detta dokument.

4.6.8. Förorenad mark

En markundersökning genomfördes för sträckan under hösten år 2018. Fältobservationer
konstaterade inga fyllnadsmassor i de provpunkter som undersöktes. Inga provpunkter har
uttagits i vägbanan. Dikesproverna visade inte på några organiska ämnen överskridande
Naturvårdsverkets (2016) generella riktvärden för förorenad mark.

Baserat på den historiska verksamheten inom utredningsområdet bedöms risken för att
påträffa föroreningar inom utredningsområdet som liten.

5. Den planerade vägens lokalisering och
utformning med motiv

5.1. Val av lokalisering

Vägplanen omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 2936 på en sträcka av cirka
1 000 meter. Gång- och cykelvägen kommer förläggas på den södra sidan av vägen från start
vid Åbrovallen i väst.

Över ån Ösan planeras en separat gång- och cykelbro som med hänsyn till befintlig bros
grundläggning kommer att förläggas cirka sju meter ifrån den befintliga vägbron. Den nya
bron planeras anläggas med ett spann över ån med en spännvidd på cirka 30 meter.

Anledningarna till att det södra alternativet valdes är:

∂ En viktig målpunkt finns längs sträckan, vilken är Åbrovallens idrottsplats.

∂ Gång- och cykelvägen kan ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Åbrovallen
som leder vidare till Stöpen och till befintlig gång- och cykelväg genom Ulvåker i öst.
Genom att anlägga gång- och cykelvägen på södra sidan undviks två passager över
väg 2936.

∂ Inga åkeranslutningar berörs på södra sidan.

∂ Inget intrång görs på marken kring el-centralen och avloppspumpstationen.
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5.1.1. Bortvalda alternativ

I ett tidigare skede av planläggningsprocessen har även förläggning av gång- och cykelvägen
på norra sidan studerats. Alternativet valdes bort på grund av att det finns färre målpunkter
på den norra sidan, att fler passager över väg 2936 skulle krävas samt att
avloppspumpstationen och el-centralen skulle påverkas.

5.2. Val av utformning

Sveriges kommuner och landsting tar tillsammans med Trafikverket fram regler för vägar
och gators utformning, VGU. Förutsättningar och val av standard på den nya gång- och
cykelvägen har varit de kriterier och krav som finns i VGU, i Trafikverkets uppdrags-
beskrivning samt upprättat avtal mellan Trafikverket och Skövde kommun.

Gång- och cykelvägen dimensioneras efter en hastighet på 30 km/h för samtliga trafikanter
som kommer att nyttja den.

5.2.1. Övergripande utformning och gestaltningsprinciper

De övergripande utformnings- och gestaltningsprinciperna gäller genomgående i projektet,
om inget annat anges i kapitel 5.2.2 Platsspecifik utformning och gestaltningsprinciper.

5.2.1.1. Trafiksäkerhet

En röd tråd i utformningen är att säkra en trygg miljö för oskyddade trafikanter. Exempel på
en åtgärd för att öka trafiksäkerheten är att anlägga en skiljeremsa mellan befintlig väg och
gång- och cykelvägen där det är möjligt, då det skapar ett avstånd mellan de oskyddade
trafikanterna och motortrafiken. När det inte finns utrymme för skiljeremsa kommer gång-
och cykelvägen avskiljas från väg 2936 genom kantstöd, se Figur 17, eller ett förhöjt
vägräcke.

Figur 17. Exempel på trafikseparering med kantstöd.
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En annan viktig aspekt för att öka trafiksäkerheten är att utforma gång- och cykelpassager
vid anslutande in- och utfarter på ett sådant sätt att det blir tydligt för de fordon som korsar
gång- och cykelvägen att det kan komma oskyddade trafikanter, samt för de oskyddade
trafikanterna att det kan komma bilar. Utformning av gång- och cykelpassager beskrivs
vidare i kapitel 5.2.1.7.

5.2.1.2. Linjeföring

Den föreslagna linjedragningen görs enligt gällande VGU-krav så långt som det är möjligt. I
projektet har gång- och cykelvägens dragning anpassats efter landskapets strukturer och
följer den befintliga bilvägen. En jämn linjeföring med mjuka svängar har eftersträvats i den
mån möjligt för att skapa goda siktförhållanden och ett attraktivt stråk för gång- och
cykeltrafikanter.

På sträckan planeras längs vägen en separerad gång- och cykelväg med beläggningsbredden
2,5–3,0 meter, samt en stödremsa på 0,25–0,5 meter. Gång- och cykelvägen skall beläggas
med asfalt på hela sträckan.

Lutningarna kommer hållas till önskvärd nivå så långt som möjligt. Önskvärt tvärfall på
gång- och cykelvägen är 0,5–2,5 procent.

5.2.1.3. Typsektioner

Vägen ska utformas med utgångspunkt i de tre typsektioner som beskrivs i följande stycken.
En översiktlig utbredning av typsektionerna kan utläsas i Figur 18. Sektionsangivelser
hänvisar till längdmätning av den nya gång- och cykelvägen, vilket redovisas på vägplanens
illustrationskartor, 131T0501-131T0504.

Figur 18. Karta med översiktlig utbredning av typsektionerna.
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Typsektion 1
Längst i väster vid Åbrovallen och mellan Ösan fram till Ulvåker planeras gång- och
cykelvägen att separeras från väg 2936 med en grön skiljeremsa/dike, se Figur 19. Denna
separeringsform följer VGU och skapar en trygg miljö för oskyddade trafikanter samt gör att
gång- och cykelvägen upplevs ligga mer för sig själv i landskapet. Till största del är
skiljeremsans bredd cirka 5 meter. Utformning av sidoområdet anpassas efter omgivande
terräng med dike eller bankslänt.

Figur 19. Typsektion 1 – Gång- och cykelvägen avskiljs från väg 2936 med skiljeremsa/dike.

Typsektion 2
Vid halva sträckan förbi Åbrovallen och fram till den nya gång- och cykelbron över Ösan
förläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 2936 för att minimera markintrånget.
Trafikseparering planeras att utföras med ett förhöjt vägräcke för att skapa en säker miljö
för de oskyddade trafikanterna. Ett dike med samma dikesdjup som idag anläggs längs sidan
av gång- och cykelvägen, se Figur 20.

Figur 20. Typsektion 2 – Gång- och cykelvägen separeras från väg 2936 med ett förhöjt vägräcke.

Typsektion 3
I Ulvåker, förbi fastighet Altorp 1:49 och fram till korsningen med Ringvägen utformas
gång- och cykelvägen efter typsektion 3. Gång- och cykelvägen förläggs dikt an väg 2936 för
att minimera intrång på privat tomtmark och detaljplanelagd mark. Trafikseparering
planeras att utföras med kantstöd då det blir en naturlig fortsättning på den befintliga gång-
och cykelväg som fortsätter österut efter Stora vägen i Ulvåker, se Figur 21. Intill gång- och
cykelvägen anläggs ett smalt svackdike för att ta hand om och leda bort dagvatten.
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Figur 21. Typsektion 3 – Gång- och cykelvägen separeras från väg 2936 med kantstöd.

5.2.1.4. Utformning av sidoområden och slänter

Generellt ska vägens sidoområden behandlas varsamt så att de smälter in i omgivande
landskap och terräng. Innerslänter ska i första hand utformas med en släntlutning på 1:3
och ytterslänter ska eftersträvas att utföras med en lutning på 1:2. Undantag görs i de östra
delarna förbi Åbrovallen, mellan längdsektion 0/145–0/195, där slänten mot gång- och
cykelvägen i skiljeremsan utförs med en släntlutning på 1:2 för att minimera markintrånget
och för att få en mjuk linjeföring. Även vid de grunda svackdiken som anläggs förbi privata
fastigheter med bostadshus utformas innerslänterna med en lutning på 1:2 för att minimera
markintrång.

För att skapa mjuka övergångar i landskapet kommer släntkrön och släntfot avrundas med
en radie på ≥5 meter. Undantag görs förbi privata fastigheter med bostadshus samt förbi
Åbrovallen för att minimera markintrånget.

Nya vägslänter och diken kommer att vara vegetationsbevuxna. Avbaningsmassor ska sparas
och återföras i inner- och ytterslänter så långt det är möjligt. Avbaningsmassor kommer att
återföras inom områden med samma vegetationstyp som de tagits från. Förekommer fet
matjord i avbaningsmassorna får dessa massor endast användas i anslutning till åkermark.
Avbaningsmassor får inte tas ifrån områden med invasiva arter. Öppna krossytor kommer i
längsta mån att undvikas då det medför en risk att vegetationsetableringen tar längre tid
eller uteblir, vilket kan medföra att gång- och cykelvägen känns främmande och inte smälter
in i landskapet. Ett undantag från detta kan bli aktuellt intill den nya gång- och cykelbron
över Ösan där brokoner och slänter ner mot vattendraget kan komma att behöva
erosionsskyddas. Ett erosionsskydd av naturligt material ska dock eftersträvas. Övriga
grönytor i skiljeremsor, sidoområden och dikesslänter ska förberedas för och besås med en
gräsfröblandning anpassad till omgivande mark så att markvegetationen smälter in i
landskapet.

5.2.1.5. Vägutrustning

Räcken och stängsel
Sidoområden ska generellt utformas så att räcken inte behövs. Undantaget är på de sträckor
där gång- och cykelvägen passerar vattendrag. I projektet kommer därför gång- och
cykelvägen utformas med räcken innan och efter den nya gång- och cykelbron över Ösan.

Som tidigare beskrivet kommer ett förhöjt vägräcke användas för att skapa en säker
trafikseparering i höjd med Åbrovallen, där gång- och cykelvägen går intill väg 2936. Inom
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projektet kommer även det befintliga broräcket att bytas ut och anpassas efter gång- och
cykelvägen.

Belysning
I dagsläget finns belysning, som ägs och drivs av Skövde kommun, i de östra delarna av
sträckan inne i Ulvåker. En belysningsstolpe längs väg 2936 kommer i konflikt med den nya
gång- och cykelvägen. Stolpen kommer att flyttas till nytt läge och anpassas efter gång- och
cykelvägen. I enlighet med Trafikverkets riktlinje kommer ingen ny belysning att anläggas
längs gång- och cykelvägen. Detta eftersom den anläggs utanför planlagt område.

Vägmärken, skyltar och stolpar
Placering av vägmärken ska göras enligt VGU. Skyltar ska prövas enligt Väglagen.

Generellt ska stolpar och skyltar undvikas i innerkurva då de skymmer sikten över vägen i
högre utsträckning jämfört om de placeras i ytterkurva. Skyltar samlokaliseras till en stolpe
om möjligt.

5.2.1.6. Anslutningar

Längst västerut, vid Åbrovallen, kommer den nya gång- och cykelvägen att ansluta till en
befintlig gång- och cykelväg som fortsätter västerut mot Stöpen. Även i Ulvåker kommer
gång- och cykelvägen ansluta till en befintlig gång- och cykelväg som fortsätter österut längs
väg 2936. Då båda anslutningarna inträffar vid gång- och cykelpassager beskrivs de vidare
under kapitel 5.2.1.7.

Gång- och cykelvägen passerar en in- och utfart till en privat fastighet med bostadshus på
den södra sidan om väg 2936. Vid denna anslutning kommer uppehåll göras i räcken för att
möjliggöra överfart. Längs sträckan finns även två skogsanslutningar i skogsområdet väster
om Ulvåker. Båda anslutningarna behåller sina lägen och anpassas till gång- och cykelvägen.

5.2.1.7. Gång- och cykelpassager

Längs sträckan kommer tre gång- och cykelpassager anläggas. Den första anläggs vid in- och
utfarten till Åbrovallen för att ansluta gång- och cykelvägen till den befintliga gång- och
cykelvägen mot Stöpen. Gång- och cykelpassagen dras in cirka 7 meter från väg 2936 för att
skapa utrymme åt en bil mellan vägen och passagen. Den anslutande gång- och cykelvägen
breddas något söderut för att bättre möta upp den nya gång- och cykelvägen. Vid korsningen
mellan väg 2936/2935 anläggs nästa gång- och cykelpassage. Även denna passage anläggs
cirka 7 meter från väg 2936 för att skapa utrymme åt en bil samt behålla en rak linjeföring
för gång- och cykelvägen.

Inom projektet justeras också korsningen mellan väg 2936 och Ringvägen inne i Ulvåker på
den södra sidan av vägen för att skapa en tydligare och säkrare gång- och cykelpassage.
Passagen dras in cirka 5 meter för att skapa bättre siktförhållanden och korsningen anpassas
med kantstöd. Den indragna passagen medför även att cyklister behöver sänka hastigheten i
området, vilket bidrar till en säkrare passage. Utformningen av gång- och cykelpassagerna
kommer att arbetas vidare med i närmare detalj i samband med att bygghandling upprättas.
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5.2.2. Platsspecifik utformning och gestaltningsprinciper

5.2.2.1. Ny busshållplats vid Åbrovallen

I samband med den nya gång- och cykelvägen planeras den befintliga busshållplatsen vid
korsningen mellan väg 2936/2935 att flyttas till ett nytt läge vid infarten till Åbrovallen.
Detta görs för att förbättra tillgängligheten till idrottsplatsen. Då sikten i området är
begränsad utformas busshållplatsen som en fickhållplats med hållplatslägen på vardera sida
om väg 2936. På den södra sidan om väg 2936 anläggs en asfalterad väntyta intill bussfickan
som ansluter till gång- och cykelvägen, se Figur 22 . Väntytan separeras från bussfickan med
en målad linje. På den norra sidan anläggs en smalare kantremsa där passagerare kan vänta
vid på- och avstigning. Även denna kantremsa avskiljs från bussfickan med en målad linje.
Utformningen av busshållplatsen redovisas även i vägplanens illustrationskarta 131T0501.

Figur 22. Sektion förbi ny busshållplats vid Åbrovallen söder om väg 2936.

5.2.2.2. Förbi fastighet Åkleby 1:4

Förbi fastighet Åkleby 1:4 förläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 2936 och
trafikseparering utförs med ett förhöjt vägräcke. Detta görs för att undvika intrång på privat
tomtmark samt för att minimera påverkan på den lindallé som finns längs vägen. Av samma
anledningar planeras en kulvertering av befintligt dike längs denna sträcka. Vid sidan av
gång- och cykelvägen kommer ett smalt svackdike med dränering att anläggas för att ta
hand om och leda vidare dagvatten, se Figur 23.
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Figur 23. Sektion förbi fastighet Åkleby 1:4. Ett svackdike anläggs mellan gång- och cykelvägen och
lindallén.

5.2.2.3. Ny gång- och cykelbro över Ösan

Vid passagen över ån Ösan planeras gång- och cykelvägen att ledas söderut, bort från väg
2936 och över en ny separat gång- och cykelbro, se Figur 24. För att undvika konflikt med
den befintliga vägbrons grundläggning behöver den nya gång- och cykelbron att förläggas
cirka 6,6 meter söderut från vägen. Gång- och cykelvägens utformning har anpassats med en
brant kurva för att göra ett så litet markintrång som möjligt på intilliggande fastighet och
minimera påverkan på den lindallé som står längs vägen. Trots detta kommer trädet längs
österut i allén med största sannolikhet behöva tas ned i samband med anläggandet av gång-
och cykelvägen.

Den nya gång- och cykelbron kommer i stort sett ligga i samma nivå som väg 2936 och
samspela med den befintliga vägbron. Brolösningen planeras att utgöras av en fackverksbro
av stål, med en spännvidd på 30 meter över ån. Med föreslagen spännvidd kommer det vid
medelvattenflöde vara möjligt för mindre djur att passera på en landremsa under bron.
Erosionsskydd kommer anläggas på slänter och brokoner.

Över bron breddas gång- och cykelvägen till 4 meter. Längs båda sidor sätts räcken med en
höjd på minst 1,4 meter, utformade enligt krav för räckesfyllnad av spjälgrind. Även innan
och efter bron utformas gång- och cykelvägen med räcken för ökad trafiksäkerhet. Då räcken
sätts på båda sidor om gång- och cykelvägen breddas den till 3,5 meter för att förbättra
framkomligheten samt för att underlätta för kommande drift och underhåll av
anläggningen. Utformningen av gång- och cykelbron kommer utredas vidare i samband med
att bygghandling upprättas. I det kommande arbetet ska det eftersträvas en broutformning
som möjliggör utblickar över ån.

Den minnessten med visst kulturvärde, som ligger på sydväst om befintlig väg och Ösan,
kommer flyttas vid anläggande av gång- och cykelbron. Placering av den planeras till den
östra sidan av Ösan, mellan väg 2936 och gång- och cykelvägen för att såväl gående som
cyklister och bilister ska kunna ta del av den. Exakt placering av stenen ses över i nästa
skede av projektet.
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Figur 24. Utsnitt från illustrationskarta vid den nya gång- och cykelbron.

5.2.3. Säkerhetszon

Säkerhetszonen ska enligt VGU vara fri från fasta oeftergivliga hinder, stup (fallhöjd högre
än 0,5 meter eller släntlutning brantare än 1:3) och djupt vatten. Enligt gällande regelverk
ska säkerhetszonen för väg 2936, oavsett vilken typ av mark som finns i sidoområdet, vara
minst 2 meter vid hastighet 40 km/h samt 7 meter vid hastighet 70 km/h. Då gång- och
cykelvägen inte innefattar förändringar på väg 2936 utförs inga åtgärder inom
säkerhetszonen för befintlig väganläggning.

5.2.4. Avvattning

Vägdagvatten från gång- och cykelvägen planeras främst avvattnas till öppna vägdiken för
infiltration, rening och fördröjning. Trafikmängden på väg 2936 (se kapitel 4.2.1) bedöms ge
låga-måttliga föroreningshalter. Gräsklädda diken ger enligt Trafikverkets rådsdokument
Vägdagvatten (2011) en tillräcklig rening av dagvattnet och föroreningsberäkningar har
därför inte utförts.

Från Åbrovallens infartsväg och österut, mellan sektion 0/010 – 0/030 bevaras befintligt
vägdike som skiljeremsa, varefter vattnet leds under den nya gång- och cykelvägen till den
södra sidan där ett fullgott vägdike anläggs. Ny busshållplats anläggs i sektion 0/040–
0/075, mellan sektion 0/075–0/100 anläggs en plan grönyta som skiljeremsa innan gång
och cykelvägen börjar gå helt dikt an befintlig väg med förhöjt vägräcke från sektion 0/100
fram till sektion 0/250. På gång- och cykelvägens södra sida anläggs ett fullgott dike fram
till sektion 0/205 för dränering av terrass samt hantering av dagvatten från omgivande
mark, vilken lutar mot vägen.

De dränledningar som enligt uppgift finns under fotbollsplanen och mynnar i diket längs
denna sträcka ska fortsättningsvis ledas ut i diket, dränledningarna kommer därför
sannolikt behöva kortas av. Då den exakta positionen för dränledningarna inte är känd ska
detta hanteras i byggskedet.
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Mellan sektion 0/200 och 0/250 är det en trång passage förbi en fastighet med en
skyddsvärd Lindallé. För att inte orsaka onödig skada på träd och rötter skapas enbart ett
mindre svackdike med kapacitet att leda undan vattnet från gång- och cykelvägen samt den
privata fastigheten och det södra diket kulverteras under gång- och cykelvägen från 0/205
till 0/260 i Ösans ravin. Till väster om infarten till den privata fastigheten anläggs i det
mindre svackdiket en kupolbrunn vilken kopplas till kulverten under vägen. Här anläggs
också dränering för att säkerställa adekvat dränering av befintlig vägs terrass. Vid sektion
0/250 viker den ut från vägen och övergår i en cykelbro över Ösan.

Passage över Ösan sker mellan längdsektion 0/280–0/300 genom en gång- och cykelbro.
Bron anläggs med tvärfall mot norr och lutas i längsled mot väster. Bron avvattnas via
ytavlopp mitt på bron samt vid övergångskonstruktioner.

Efter Ösan, i längdsektion 0/300–0/390 anläggs dike på båda sidor om gång- och
cykelvägen. Vid passage av väg 2935 anläggs en 600-trumma under vägen. Efter
vägkorsningen och fram till skogsmarken, mellan längdsektion 0/390–0/522, kommer
gång- och cykelvägen avvattnas till ett vägdike mellan vägen och gång- och cykelvägen.

I kanten mellan åkermark och skogsmark, vid längdsektion 0/522, passerar gång- och
cykelvägen ett öppet åkerdike. I anslutning till åkerdiket ligger en brunn. Utifrån de
förutsättningar som är kända i nuläget och för att inte påverka brunnens funktion kommer
en korsande 600-trumma att anläggas från brunnen, under gång- och cykelvägen, till
åkerdiket. Detta utifrån att det förutsätts att brunnen är kopplad till diket och för att
brunnen ska kunna ansluta till trumman.

I skogsmarken, mellan längdsektion 0/522–0/850, kommer gång- och cykelvägen anläggas
med vägdike på båda sidor för att avvattna terrass och för uppfångande av ytvatten som
rinner mot vägen. Vattnet rinner sedan vidare västerut. Vid passage av två korsande
skogsanslutningar vid längdsektion 0/525 och 0/575 kommer 300-trummor att anläggas i
skiljeremsorna.

Inom Ulvåker, vid längdsektion 0/850–0/920, kommer gång- och cykelvägen anläggas dikt
an väg 2936 med kantstöd. Ett svackdike med dräneringsledning anläggs söder om gång-
och cykelvägen för dränering av terrass. Befintlig väg har idag en alltför svag längslutning (2
promille) och för att hindra att vatten ansamlas på körbanan och orsakar halka så ska
fräsning av befintlig körbana ske längs med kantstödet så att dagvatten kan rinna av vägen
väster om Ulvåker. Gång- och cykelvägen lutas mot svackdiket för att minska
dagvattenbelastningen på befintlig väg. Dagvattnet rinner sedan i svackdiket västerut till
skogsmarken och det dike som ligger söder om gång- och cykelvägen.

Längs hela sträckan finns kommunala vatten- och avloppsledningar på både den norra och
södra sidan om vägen. Skövde kommun önskar byta en dricksvattenledning som går söder
om vägen i samband med att gång- och cykelvägen byggs.

5.2.5. Markavvattningsföretag

Mellan längdsektion 0/390-0/522 ligger gång- och cykelvägen med skiljeremsa inom
båtnadsområdet för markavvattningsföretaget Altorps Dikningsföretag. Gång- och
cykelvägen kommer att lutas och avvattnas till ett vägdike mellan vägen och gång- och
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cykelvägen. Vattnet leds västerut mot Ösan under väg 2935 i en ny 600-trumma under
vägen. Ingen ökad belastning på markavvattningsföretaget bedöms ske från gång- och
cykelvägen. Brunnen som är kopplad till markavvattningsföretagets huvudledning i
längdsektion 0/465, som leder vatten från norra sidan till södra sidan av väg 2936, ska ligga
kvar på sin position inom vägområdet och kommer inte att påverkas. Skyddsåtgärder under
byggskedet kommer vidtas för att denna inte ska skadas.

5.2.6. Geoteknik

Gång- och cykelbron behöver pålas minst till moränen för att uppfylla stabilitets- och
sättningskrav.

Säkerheten mot skred är under gällande krav för vägbanken i anslutning till östra landfästet
enligt TK Geo i säkerhetsklass 2. För att uppnå krav för säkerhet mot skred behöver
vägbanken förstärkas. Förstärkningen planeras att utgöras av bankpålning med spetsburna
pålar slagna till moränen. Bankpålningen utformas med tre pålrader bakom östra landfästet
med fyra pålar i varje rad. Pålplattor utformas 1,6 meter breda. Längs övriga sträckan
erfordras inga geotekniska förstärkningsåtgärder.

I samband med anläggning av brostöd och bankpålar kan det inte uteslutas att landfästena
grundläggs under grundvattennivån. Grundvattenförhållandena vid gång- och cykelbron är
osäkra. Grundvattennivån är inte uppmätt, men bedöms sammanfalla med vattenytan i ån.
Vid byggnation bedöms endast det övre magasinet i jordlagren att eventuellt påverkas.
Eventuellt kan en mindre mängd inträngande grundvatten temporärt behöva pumpas bort
från schaktgroparna under byggskedet. Grundvattennivåerna i området bedöms inte
förändras av byggnationen och kommer i driftskede kunna återgå.

Då det handlar om en liten omfattning och att bortledningen endast sker under en
begränsad tidsperiod, bedöms varken allmänna eller enskilda intressen skadas enligt 11 kap.
12 § miljöbalken. Det finns inga intressen i anslutning till vägområdet, som till exempel
vattentäkter och dricksvattenbrunnar. Den energibrunn som ligger i anslutning till
vägområdet, ligger cirka 600 meter österut, i Ulvåker och bedöms inte påverkas av detta.
Bortledningen av grundvatten kommer därmed inte behandlas inom tillståndet för
vattenverksamhet för gång- och cykelbron, se även information i kapitel 10.1.
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5.2.7. Masshantering

Målet med masshanteringen är att återanvända projektets massor i så stor utsträckning som
möjligt (inom projektet primärt eller i ett annat projekt, om möjligt). För information om
provtagning av förorenad mark, se kapitel 4.6.8. Projektet i helhet kommer att generera ett
underskott av jordmassor och fyllnadsmassor kommer att krävas. Massor kommer i
möjligaste mån att sparas och återanvändas inom projektet. Masshanteringen i vägplanen
redovisas i tre delsträckor nedan.

∂ Från Åbrovallen till gång- och cykelbron:
Marken på denna sträcka består till stor del av grönytor i form av gräs.
Avbaningsmassor beräknas vara det översta jordlagret på cirka 0,3 meter och
beräknas bli cirka 780 m3. Avbaningsmassorna flyttas först mot den tillfälliga
nyttjanderätten för att sparas och sedan återanvändas i skiljeremsor, inner- och
ytterslänter. Schaktmassor längs sträckan beräknas till cirka 320 m3. Massor som
behövs för uppfyllnad till terrassering beräknas bli cirka 440 m3. Det kommer
krävas tillförsel av massor på cirka 120 m3.

∂ Från gång- och cykelbron till skogsmarken:
Marken på denna sträcka består av jordbruksmark. Avbaningsmassor beräknas bli
cirka 540 m3. Schaktmassor längs sträckan beräknas till cirka 100 m3. Massor som
behövs för uppfyllnad till terrassering beräknas bli cirka 500 m3. Det kommer
krävas tillförsel av massor på cirka 400 m3.

∂ Från skogsmarken till Ulvåker:
Marken på denna sträcka består till störst del av skogsmark. Cirka 60 meter av
sträckan går i Ulvåker tätort och består av asfalterad yta. Där gång- och cykelvägen
går i skogsmark kommer avbaningsmassor genereras, på cirka 900 m3.
Schaktmassorna längs sträckan beräknas bli cirka 120 m3. Massor som behövs för
uppfyllnad till terrassering beräknas bli cirka 400 m3. Det kommer krävas tillförsel
av massor på cirka 280 m3.

5.3. Miljöåtgärder

Inarbetade miljöåtgärder är de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som Trafikverket åtar
sig att utföra i vägprojektet. Det är både skyddsåtgärder som fastställs i vägplanens
plankarta och övriga skyddsåtgärder som arbetas in i de tekniska lösningarna för
väganläggningen. I vissa fall kan de övriga skyddsåtgärderna kräva ytterligare
detaljutformning eller särskilda beslut utöver vägplanens fastställelsebeslut, till exempel
avtal om frivillig markåtkomst med markägare.

5.3.1. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och fastställs

SK1 – Faunapassage för utter/smådjur. Vid gång- och cykelbrons landfästen kommer två
faunapassager att anläggas, på vardera sida om vattendraget för att säkerställa att smådjur
som exempelvis utter kan passera under bron. Skyddsåtgärden redovisas på plankarta
131T0202.
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5.3.2. Övriga skyddsåtgärder

På befintlig vägbro planerar Trafikverket att utföra underhållsåtgärder. I samband med
detta kan det bli aktuellt att anlägga en utterhylla på bron.

Erosionsskydden på gång- och cykelbrons koner och slänter kommer om möjligt, att
anläggas med naturligt material.

Träd inom det strandskyddade området som avverkas kommer, så långt det är möjligt,
sparas och placeras ut som död ved i närheten, där den kan komma till gagn för bland annat
vedlevande organismer. Åtgärden förutsätter frivillig markåtkomst, vilket kommer att
utredas vidare i det fortsatta arbetet.

Minnesstenen vid Ösan kommer flyttas under projektet och kommer ges ett nytt, synligt läge
efter byggnation.

6. Effekter och konsekvenser av projektet

6.1. Trafik och användargrupper

Den planerade gång- och cykelvägen kommer förbättra situationen för gående och cyklister
som färdas längs sträckan med avseende på ökad trygghet och säkerhet. En följd av detta
kan bli att fler kommer att välja att gå eller cykla till arbete, skola och träningar på
Åbrovallen.

Förutsättningarna för kollektivt resande förbättras också då tillgängligheten till
busshållplatsen längs sträckan ökar med den planerade gång- och cykelvägen och med
flytten av busshållplatsens läge. Med gång- och cykelvägen kommer det bli lättare att ta sig
till busshållplatsen på ett mer trafiksäkert sätt. Övriga trafikslag kommer att påverkas
positivt av att inte längre dela vägområdet med gående och cyklister.

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling

Den planerade gång- och cykelvägen kommer innebära positiva effekter för lokalsamhället i
och med att trafiksäkerheten för boende i området som färdas till fots eller cykel ökar.
Oskyddade trafikanter kommer att kunna röra sig säkert mellan Ulvåker och Stöpen.

Regionalt bidrar projektet till bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter då det
kompletterar gång- och cykelvägnätet i kommunen. Översiktsplanen anger att det främst är
mellan tätorterna i kommunen, inklusive Skövde, som en omfattande utbyggnad av gång-
och cykelvägar är önskvärd. Den anger även att det är mycket angeläget att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 2936 mellan Stöpen och Ulvåker, med
målpunkten idrottsplatsen Åbrovallen. Projektet bedöms därmed vara förenligt med
kommunens gällande översiktsplan.

Den östra delen av området ligger inom detaljplanelagt område, se vidare information i
kapitel 9.3.
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6.3. Miljö och hälsa

6.3.1. Strandskydd

Projektet kommer att medföra ett permanent intrång i det strandskyddat område vid Ösan
genom anläggandet av gång- och cykelbron. I och med den planerade gång- och cykelvägen
med tillhörande bro kommer tillgängligheten till strandområdet påverkas tillfälligt under
byggtiden, men bidrar till en förbättrad tillgänglighet då den är färdigbyggd. Detta bidrar till
att tillgodose strandskyddets syfte om att trygga allmänhetens tillgång till strandområden.

En mindre del av landmiljön på vardera sida av Ösan kommer tas i anspråk, vilket innebär
att ett fåtal träd kommer behöva fällas, inklusive en grov sälg och medelgrov klibbal. Träden
som avverkas sparas och placeras, så långt som möjligt, ut som död ved i närheten, där den
kan komma till nytta för vedlevande organismer. Djurlivet kan påverkas temporärt under
byggskedet genom till exempel bullerstörningar, vid pålning och vid anläggningsarbeten. Då
erosionsskydd kommer anläggas runt brostöden och slänter kommer djur- och växtlivet
påverkas permanent under driftskedet, men omfattningen är liten sett till vattendraget i sin
helhet. Genom att välja ett mer naturligt erosionsskydd kan påverkan på djur- och växtliv
vid strandkanten begränsas över tid. En ny bro medger passage för mindre och medelstora
däggdjur vilket är gynnsamt för strandskyddets syfte kopplat till djur- och växtliv.
Strandskyddets mål att skydda djur- och växtliv på land och i vattendrag bedöms tillgodoses.

6.3.2. Biotopskyddade områden/objekt

En del av ett dike i jordbruksmark och en lindallé, som omfattas av det generella
biotopskyddet, kommer att påverkas av projektet, se Tabell 5. Vilka effekter och
konsekvenser detta får för naturmiljö beskrivs i kapitel 6.3.5.

Tabell 5. Biotopskyddade objekt längs sträckan
Längdsektion Beskrivning Påverkan Objektsnummer från NVI

0/210-0/255 Lindallé Lindallén på södra sidan av väg 2936
kommer att påverkas då gång- och
cykelvägen anläggs parallellt med
den. Projektet innebär att ett träd
med största sannolikhet måste
avverkas och att schaktning kommer
att ske inom de andra trädens
rotzon. Försiktighetsåtgärder
kommer att vidtas för att minimera
påverkan på de återstående träden.

3

0/522 Dike som rinner
genom kultiverad
betesmark/vall

Gång- och cykelvägen korsar diket.
En ny cirka 8 meter lång 600-
trumma anläggs. Diket har inte
bedömts ha något naturvärde i
naturvärdesinventeringen och den
långsiktiga negativa konsekvensen
för dikets naturvärden bedöms bli
mycket liten.

-
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6.3.3. Upplevelsen av landskapet

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer att innebära att det befintliga vägrummet
längs sträckan breddas och därmed att den öst-västliga riktningen i landskapet förstärks.
Detta är inte landskapets naturliga riktning, men eftersom väg 2936 redan idag sträcker sig
genom landskapet i denna riktning bedöms det inte få någon negativ påverkan på
upplevelsen av landskapet. Vidare kommer gång- och cykelvägen förbättra möjligheten för
oskyddade trafikanter att ta del av utblickarna över jordbrukslandskapet på ett säkert sätt.
Inte heller skogslandskapet i öster bedöms vara känsligt för breddningen av vägrummet.
Skogslandskap är generellt sett inte lika känsliga för visuella förändringar i jämförelse med
öppna landskap, då utblickarna är kortare och begränsas av omkringliggande skog.

Förbi lindallén, väster om Ösan, kommer gång- och cykelvägen att förläggas i direkt
anslutning till väg 2936 och avskiljas med förhöjt vägräcke. Den tillkommande
vägutrustningen kommer att ha en viss påverkan på upplevelsen av landskapet och ge det ett
mer modernt/industriellt uttryck. Placeringen av gång- och cykelvägen dikt an väg 2936 har
dock gjorts för att minimera påverkan på lindallén vilket är positivt då allén har värden både
för landskapsbilden och fungerar som insynsskydd för bostadsfastigheten. Trots
försiktighetsåtgärder kommer dock trädet längst österut, närmat Ösan, med största
sannolikhet behöva tas ned. En återplantering av ett nytt träd är en möjlig åtgärd som
kompensation. Det tar dock lång tid innan ett nytt träd kan uppnå motsvarande värden som
det redan uppvuxna trädet.

Gång- och cykelvägen kommer att gå på en ny separat bro över Ösan. Innan och efter bron
kommer gång- och cykelvägen förses med räcken. Bron och räckena kommer att utgöra ett
modernare infrastrukturelement i landskapet. Det storskaliga jordbrukslandskapet bedöms
dock klara denna förändring och redan idag finns det infrastrukturobjekt i form av den
befintliga vägbron i närområdet. Den nya bron kommer också, från omgivningen sett, till
stor del döljas av omgivande vegetation, även om en del träd oundvikligen kommer behöva
avverkas för att kunna anlägga bron. Ytterligare anpassning av brons utformning kommer
att göras, till exempel vad avser färgval, för att den ska upplevas som väl anpassad till
omgivningen. Vidare utformningsarbete av bron kommer också sträva efter att förbättra
möjligheterna för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt ta del av vyer ut över Ösan och
det omgivande landskapet.

Sammantaget bedöms projektet medföra en liten negativ konsekvens för landskapsbilden i
jämförelse med nuläget. Generellt bedöms det storskaliga jordbrukslandskapet eller
skogsområdet innan Ulvåker inte vara känsligt för anläggandet av gång- och cykelvägen.
Landskapets karaktär kommer dock till viss del att påverkas av anläggandet av bron över
Ösan och de nya material som tillkommer längs vägen. Samtidigt kommer gång- och
cykelvägen förbättra möjligheterna för oskyddade trafikanter att uppleva landskapet på ett
trafiksäkert sätt.

6.3.4. Människors hälsa

Gång- och cykelvägen bedöms inte påverka några bullernivåer eller ge upphov till några
utsläpp till luft under driftskedet. Projektet bedöms därför inte innebära några
konsekvenser för människors hälsa med avseende på buller och luftkvalitet.
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Att anlägga en gång- och cykelväg har oftast en positiv inverkan på människors hälsa då det
bidrar till att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt. Därför bedöms projektet få positiva
konsekvenser för människors hälsa.

6.3.5. Naturmiljö

Där gång- och cykelvägen passerar Ösan kommer en ny gång- och cykelbro att byggas.
Naturmiljön kring bron beskrivs förutom i texten nedan även i samrådsunderlaget för
tillståndsansökan.

Genom att anlägga en fackverksbro kan påverkan på naturmiljön minimeras.
Anläggningsarbeten för bron kommer innebära grumling av Ösan, se även information i
kapitel 6.5. Grumling kan också uppkomma genom avrinning från avbanad mark eller
upplagda schaktmassor. Generellt sett påverkar grumling ljusförhållandena för växter och
djur som lever i vattnet och skulle kunna medföra en förändring och påverka de ekologiska
förutsättningarna omkring bron för vattenlevande organismer. Ösan är dock ett vattendrag
som redan är påverkat av både grumling och övergödning orsakat av jordbruket som omger
ån och dess biflöden och sett i relation till detta bedöms den temporära grumling som kan
uppstå i anknytning till anläggningsarbetet vara av underordnad betydelse. Om pålning
utförs i vatten kan det medföra vibrationer som kan skrämma vissa typer av fisk.

Bron kommer inte heller utgöra något vandringshinder för varken vattenlevande eller
landlevande djur. En torr strandpassage kommer att finnas på båda sidor av ån så att
småvilt, som till exempel utter, ska kunna passera. En mindre del av landmiljön på vardera
sida kommer tas i anspråk, vilket innebär att ett fåtal träd kommer behöva fällas, inklusive
en grov sälg och medelgrov klibbal. Träden som avverkas sparas och placeras, så långt som
möjligt, ut som död ved i närheten, där den kan komma till nytta för vedlevande organismer.
Åtgärden förutsätter frivillig markåtkomst, vilket kommer att utredas vidare i det fortsatta
arbetet.

Viss negativ påverkan på lindallén kan komma att ske, eftersom schaktning måste ske inom
rotzonen för träden. För att i största möjliga mån begränsa påverkan på träden kommer
försiktighetsåtgärder att vidtas, se kapitel 6.5.1. Det sista trädet i allén österut, närmast
Ösan, står dock så pass nära den nya slänten att det med största sannolikhet kommer att
behöva tas bort. En möjlig åtgärd är att plantera ett nytt träd för att kompensera för de
naturvärden som förloras. Med hänsyn till att träden i allén ännu inte uppnått en särskilt
hög ålder (ca 45-55 år enligt den trädinventering som utförts inom projektet) bedöms den
negativa konsekvensen för allén bli liten, trots att ett nytt träd inte har samma ekologiska
värde som ett äldre träd. Om möjligt bör även detta träd sparas och placeras ut på lämpligt
ställe som död ved.

Åtta meter av ett biotopskyddat dike på södra sidan vägen kommer att kulverteras, för att
gång- och cykelvägen ska kunna passera över det. Diket har inte bedömts ha något
naturvärde i naturvärdesinventeringen och den långsiktiga negativa konsekvensen för dikets
naturvärden bedöms således bli mycket liten.

Sammantaget bedöms konsekvensen för naturvärdena längs sträckan bli liten. Gång- och
cykelvägen anläggs utmed befintlig väg, genom till största del åker- och skogsmark med låga
naturvärden. Sträckans högsta naturvärden utgörs av vattenmiljöerna i Ösan men ingen
långsiktig negativ påverkan på dessa bedöms ske tack vare en broutformning utan
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brofundament i vattnet. Den negativa konsekvensen skulle kunna begränsas ytterligare
genom att till exempel placera ut de avverkade träden som död ved i närheten av gång- och
cykelvägen.

Rödlistade och fridlysta arter
Enligt Ösans nedre fiskevårdsområdesförening förekommer de rödlistade fiskarterna lake
(VU), ål (CR) och asp (NT) i ån. Anläggandet av en ny gång- och cykelbro bedöms inte
medföra någon negativ påverkan på dessa arter på längre sikt.

6.3.6. Kulturmiljö

Odlingslandskapet är förhållandevis storskaligt och redan idag klyvs landskapet av väg 2936
som går i en mycket rak, modern sträckning genom kulturlandskapet. Därför bedöms
odlingslandskapet klara den förändring som en ny gång- och cykelväg innebär. De
kulturhistoriska karaktärsdrag och uttryck som finns längs väg 2936 kommer fortfarande att
kunna upplevas efter att gång- och cykelvägen har byggts.

Gång och cykelvägen kommer att anläggas inom området som är utpekat i kommunens
kulturmiljöprogram, men bedöms inte påverka områdets kulturhistoriska värden och
uttryck.

Det finns inga kända fornlämningar eller övriga utpekade kulturhistoriska värden inom
vägområdet. Länsstyrelsen har yttrat sig (2020-04-03) att det inte är aktuellt med några
ytterligare arkeologiska åtgärder inom området för planerad gång- och cykelväg. Mot
bakgrund av Länsstyrelsens bedömning och en relativt sparsam fornlämningsbild bedöms
därför projektet inte påverka några fornlämningar.

Minnesstenen med ett visst kulturhistoriskt värde kommer att påverkas av byggandet av
gång- och cykelvägen. Därför kommer minnesstenen att flyttas till ett närliggande läge på
den östra sidan om Ösan och så nära gång- och cykelvägen att den kan upplevas av både
gående, cyklister och av trafikanter på väg 2936. Exakt placering av stenen ses över i nästa
skede av projektet.

Sammanfattningsvis bedöms anläggandet av gång- och cykelvägen ge en obetydlig påverkan
på kulturmiljövärdet då inga kända fornlämningar, eller andra skyddade områden med
kulturmiljövärde berörs.

6.3.7. Naturresurser

En del jordbruksmark och en del skogsmark kommer att tas i anspråk för gång- och
cykelvägen med effekten att den inte längre går att bruka. Där gång- och cykelvägen anläggs
i skogsmark, kommer träd precis invid vägen behöva tas ner, vilket medför att andelen
skogsmark i området minskar marginellt. De två skogsanslutningarna längs sträckan
kommer att behållas och möjligheten till bruk av kvarvarande skogsmark bedöms därför
inte påverkas av projektet.

Den energibrunn som ligger i anslutning till vägområdet i Ulvåker, bedöms inte påverkas av
projektet.
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Andelen jordbruksmark som tas i anspråk bedöms som liten sett till den totala
jordbruksarealen i landskapet i övrigt. Då gång- och cykelvägen kommer att anläggas
parallellt med befintlig vägstruktur (väg 2936) bedöms inte gång- och cykelvägen
fragmentera åkermarken. Inga åkeranslutningar påverkas längs med sträckan och
möjligheten till bruk av kvarvarande jordbruksmark bedöms inte påverkas av projektet.

Sammantaget bedöms projektet medföra en liten förlust av naturresurser, men kommer inte
att påverka möjligheterna till bruk av kvarvarande mark- och vattenområden med avseende
på tillgänglighet. Den negativa konsekvensen för naturresurser bedöms därför som liten.

6.3.8. Rekreation och friluftsliv

Genom den planerade gång- och cykelvägen kommer de två samhällena Stöpen och Ulvåker
att bindas samman. Eftersom den nya brons spännvidd och höjd över vattenytan inte
kommer vara mindre än den befintliga bron över Ösan, påverkas inte möjligheten att ta sig
fram med kanot längs vattendraget. En gång- och cykelväg förbättrar tillgänglighet till fiske i
Ösan, både längs stranden och från en gång- och cykelbro. Gång- och cykelvägen förbättrar
även möjligheten ta sig med cykel och till fots till idrottsplatsen Åbrovallen. Sammantaget
bedöms projektet medföra positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv i området.

6.4. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

Möjlighet till exploateringssamverkan med utbytet av den kommunala
dricksvattenledningen kommer att utredas vidare i nästa skede av projektet.

6.5. Påverkan under byggskedet

Under projektets byggskede förväntas tillfälliga störningar uppstå som kan påverka
människors hälsa och miljö. Störningar i trafiken förväntas uppstå i form av arbetstrafik,
reducerad hastighet och begränsad framkomlighet.

Transporter, arbetsfordon och masshantering ger upphov till både buller och damning,
vilket kan påverka närboende och verksamheter i området. Schaktning ger upphov till
vibrationer som kan påverka närliggande byggnader och andra anläggningar i mark.
Luftutsläpp kommer att ske främst från arbetsmaskiner och lastbilar.

Arbete inom rotzonen för träden i lindallén kommer att ske och därför behöver
skyddsåtgärder vidtas för att begränsa påverkan på träden.

Det finns risk att minnesstenen skadas under byggskedet, vid anläggningsarbete i närheten
av den och vid flytten av den.

Brunnen i längdsektion 0/465 som tillhör markavvattningsföretaget Altorps
Dikningsföretag kan påverkas negativt under byggskedet om till exempel skador sker på
brunnen eller dess ledning.

Vid arbetsmoment i närheten av Ösan, finns risk att vattnet grumlas till följd av till exempel
schaktarbeten, pålning, erosionsskydd samt sedimenttransport med byggdagvatten.
Grumling kan också uppkomma genom avrinning från avbanad mark eller upplagda
schaktmassor. Vid eventuell olycka under entreprenaden finns en risk att det
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biotopskyddade diket och Ösan förorenas. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att
förhindra eventuell förorening av vatten.

6.5.1. Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggskedet

Trafikverket ställer alltid generella miljökrav vid upphandling av entreprenör (TDOK
2012:93). Grundkraven är bland annat att entreprenören ska redovisa en miljöplan, krav på
drivmedel, klimatpåverkan, lätta och tunga fordon, arbetsmaskiner, kemiska produkter,
material och varor.

Nedan ges förslag på mer specifika skyddsåtgärder under byggskedet för detta projekt:

∂ För att undvika skada på träden i lindallén, kommer de att stängslas in.

∂ Anläggningsarbetet vid lindallén kommer att ske från vägen eftersom marken
utanför vägbanan är mycket känslig för kompaktering. Jorden runt rötterna
luftschaktas alternativt vacuumschaktas bort innan rötterna kapas med
beskärningsverktyg. Rötterna skärs av en bit in från schaktet, för att ge dessa lite
utrymme att växa ut i. Det är viktigt att rötterna inte lämnas exponerade efter att de
schaktats fram eller skurits av, utan att schaktgropen snabbt återfylls. I de fall rötter
exponeras under längre tid kommer dessa hållas fuktiga och skyddas med säckväv
eller liknande.

∂ Det sista trädet i allén österut, närmast Ösan, planeras att ersättas med ett nytt träd
om påverkan blir så stor att trädet inte kan stå kvar i befintligt läge. Denna åtgärd
görs i samråd med markägarna.

∂ Minnesstenen kommer flyttas under projektet och kommer ges ett nytt läge efter
byggnation. När minnesstenen flyttas kommer det säkerställas att den får en säker,
tillfällig ställplats så att den inte skadas under byggskedet. Detta gäller även
eventuella grundstenar till minnesstenen.

∂ För att inte påverka brunnen, som är kopplad till markavvattningsföretagets
huvudledning i sektion 0/465, kommer den att stängslas in.

∂ Det kommer att finnas skyddsutrustning för utsläpp som kan påverka diket och
Ösan nedströms vägområdet, till exempel saneringsutrustning för oljeutsläpp.

∂ Avbaningsmassor som ska återanvändas i projektet kommer läggas upp på ett säkert
avstånd från diket och Ösan för att undvika att partiklar från upplagen
transporteras till vattnet.

∂ Under byggskedet kommer kontroll av byggdagvattnet vid utloppen i diket och i
Ösan att ske. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra sedimenttransport
med byggdagvatten ut i bäcken. Skyddsåtgärderna kan bestå i att utlopp i att
byggdagvattnets utlopp hålls under uppsikt och kontrolleras i byggskedet.

∂ För gång- och cykelbron kommer en ansökan för tillstånd om vattenverksamhet tas
fram, i vilken skyddsåtgärder kommer beskrivas mer noggrant.
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∂ Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att ytor med tillfällig
nyttjanderätt kan återlämnas till markägare i iordningställt skick.

∂ Om kulturlämningar påträffas kommer arbetet omedelbart avbrytas och berörda
myndigheter kontaktas.

7. Samlad bedömning

7.1. Måluppfyllelse

7.1.1. Ändamål och projektmål

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer resultera i förbättrad framkomlighet och
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i området, vilket är projektets ändamål. Hur
projektmålen uppfylls beskrivs nedan.

” Anlägga gång- och cykelvägen säker för de många barn och ungdomar som rör sig i
området.”

∂ Gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg i Ulvåker i
öst och till befintlig gång- och cykelväg vid infartsvägen till Åbrovallen i väst. Då gång-
och cykelvägen kommer att anläggas på den södra sidan av väg 2936 kan säkra
anslutningar ske till anslutningsvägen vid Åbrovallen.

”Tillvarata landskapliga värden kring Ösan så att de kan upplevas från den nya bron och
vägen.”

∂ Gång- och cykelvägens utformning har anpassats kring Ösan för att bevara och
stärka upplevelsemässiga värden i området i den mån det är möjligt. Oundvikligen
kommer landskapet påverkas av en ny gång- och cykelbro där viss vegetation
kommer behöva avverkas. Åtgärder har gjorts för att bevara lindallén i största
möjliga mån strax väster om bron. Även den minnessten som påträffades i området
har lyfts fram och kommer placeras intill gång- och cykelvägen i området. I
kommande arbete kommer det eftersträvas en broutformning där oskyddade
trafikanter ges möjligheten att ta del av de vackra utblickarna över ån.

7.1.2. Överensstämmelse med transportpolitiska mål

Föreslagen gång- och cykelväg ger högre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet och
tillgänglighet och bedöms därför medverka till att de transportpolitiska funktions- och
hänsynsmålen utvecklas.

7.1.3. Överensstämmelse med miljökvalitetsmål

Miljömålssystemet i Sverige består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal
etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation
för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som
miljöarbetet ska leda till. Av de 16 miljökvalitetsmålen har nedanstående 12 bedömts vara
särskilt relevanta att beakta vid utbyggnaden av gång- och cykelvägen, se Tabell 6.
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Tabell 6. Överensstämmelse med miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmål Projektets förenlighet med målen

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Skyddande ozonskikt

Ingen övergödning

Dessa mål syftar till att minska utsläppen av föroreningar till
luft som påverkar klimatet, människors hälsa, försurning och
ozonskiktet.

Projektet bedöms bidra positivt till uppfyllelsen av dessa mål
eftersom det förbättrar möjligheterna till att gå och cykla.
Det kan bidra till en minskning av biltrafik och utsläpp av
bland annat växthusgaser.

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar och vattendrag

Giftfri miljö

Dessa mål syftar till att bibehålla goda vattenmiljöer vad
avser föroreningar, flöden och vattnets rörelse.

Vägdagvattnet kommer i huvudsak avvattnas till
gräsbeklädda diken vilket främjar rening av vatten på dess
väg både till recipient och vid infiltration. Projektets
föreslagna lösningar för dagvattenhantering bedöms vara
tillräckliga för att inte påverka vattenmiljön negativt. Gång-
och cykelbrons utformning kommer inte heller påverka
vattenmiljön negativt.

Projektet bedöms därmed bidra positivt till uppfyllelsen av
dessa mål.

Ett rikt växt- och djurliv

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Dessa mål syftar till att bevara land- och vattenmiljöers
värde för biologisk produktion, biologisk mångfald och att
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Den långsiktiga påverkan på områdets naturvärden bedöms
bli minimal. Den negativa påverkan på naturvärden i
området runt Ösan skulle kunna begränsas genom att
avverkade lövträd placeras ut som död ved i närheten. En
mindre del jordbruksmark och skogsmark med låga
naturvärden tas i anspråk för gång- och cykelvägen, men
kommer inte att påverka möjligheterna till bruk av
kvarvarande markområden med avseende på tillgänglighet.

Väg 2936 går i en mycket rak, modern sträckning genom
kulturlandskapet och landskapet bedöms därför klara den
mindre förändring som gång- och cykelvägen innebär. De
kulturhistoriska karaktärsdrag och uttryck som finns längs
vägen kommer fortsatt kunna upplevas även efter att gång-
och cykelvägen har byggts.

Projektet bedöms därmed varken förbättra eller försämra
uppfyllelsen av dessa mål.
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Tabell 6. Fortsättning

Miljökvalitetsmål Projektets förenlighet med målen

God bebyggd miljö Målet syftar till att erbjuda bra livsmiljöer och samtidigt
bidra till en hållbar utveckling. Det handlar till exempel om
att bevara kulturvärden, att det finns säkra och effektiva
gång- och cykelvägar och tillgänglighet till grönområden i
närhet till bebyggelse.

Gång- och cykelvägen kommer inte påverka några
fornlämningar eller övriga utpekade kulturhistoriska värden.
Minnesstenen vid Ösan, med ett visst kulturhistoriskt värde
kommer att påverkas men kommer att flyttas till ett
närliggande läge, så nära gång- och cykelvägen som möjligt.
Detta så att gående, cyklister och bilister ska kunna uppleva
den. Ur aspekten att bevara kulturvärden bedöms projektet
påverka måluppfyllelsen positivt i liten omfattning.

Gång- och cykelvägen bidrar till en säkrare trafikmiljö och
ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter, vilken bidrar
till positiv uppfyllelse av målet.

Projektet bedöms därmed bidra positiv till uppfyllelse av
detta mål.
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7.1.4. Sammanställning av konsekvenser

Projektets konsekvenser på miljö och hälsa sammanfattas i Tabell 7 nedan.

Tabell 7. Sammanställning av bedömda konsekvenser

Miljöaspekt Sammanfattning av bedömning

Upplevelsen av landskapet Gång- och cykelvägens påverkan är begränsad då den kommer följa den
befintliga vägens sträckning. Landskapets karaktär kommer till viss del att
påverkas av den nya gång- och cykelbron över Ösan där vegetation
behöver tas bort och nya material tillkommer. Samtidigt möjliggör gång-
och cykelvägen en med trafiksäker miljö där oskyddade trafikanter kan ta
del av det omgivande landskapet. Sammantaget bedöms projektet
medföra en liten negativ konsekvens för landskapsbilden.

Människors hälsa Projektet påverkar varken bullernivåer eller luftkvaliteten i området.
Barriäreffekterna för oskyddade trafikanter minskar vilket påverkar
boendemiljön positivt. Projektet bedöms påverka människors hälsa
positivt genom att fler kan gå och cykla längs sträckan.

Naturmiljö Tre naturvärdesobjekt har identifierats längs sträckan men den negativa
konsekvensen för dessa bedöms bli liten. Påverkan skulle kunna begränsas
genom att död ved från avverkade träd längs Ösan sparas och placeras ut i
närheten. Det träd i allén som med stor sannolikhet kommer att påverkas
negativt kan det ersättas med ett nytt träd, i samråd med markägare.

Kulturmiljö Inga kända fornlämningar finns inom vägområdet. En minnessten påverkas
och kommer att flyttas till ett lämpligt, närliggande läge.

Naturresurser Projektet bedöms medföra en liten förlust av naturresurser och kommer
inte att påverka möjligheterna till bruk av kvarvarande mark- och
vattenområden med avseende på tillgänglighet.

Rekreation och friluftsliv Tillgängligheten till idrottsplatsen Åbrovallen och till Ösan ökar.
Förutsättningarna för rekreation och friluftsliv bedöms förbättras.

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

8.1. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

I kap. 2 miljöbalken finns de allmänna hänsynsregler som ska följas när åtgärder ska utföras
eller verksamhet bedrivas som kan ha inverkan på miljön eller människors hälsa. Syftet med
hänsynsreglerna är att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika
sammanhang ska öka. Alla miljökrav som ställs enligt miljöbalken bottnar i de allmänna
hänsynsreglerna. I Tabell 8 beskrivs hur projektet uppfyller miljöbalkens hänsynsregler.
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Tabell 8. Miljöbalkens hänsynsregler samt projektets uppfyllelse av reglerna

Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken Uppfyllelse av hänsynsreglerna

1 § Bevisbörderegeln
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd ska visa att hänsynsreglerna följs.

Innehållet i plan- och miljöbeskrivningen samt
redovisningen i denna tabell visar att de allmänna
hänsynsreglerna följs.

2 § Kunskapskravet
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur människors
hälsa och miljön påverkas av
verksamheten/åtgärden och kan skyddas.

Trafikverket har inhämtat erforderlig kunskap från
sakkunniga för att planera projektet och bedöma
dess konsekvenser och skydda människors hälsa och
miljö. Kunskap har inhämtats genom utredningar,
inventeringar, samråd och projektering.

3 § Försiktighetsprincipen
Redan risken för negativ påverkan på människors
hälsa och miljön innebär att den som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd har en skyldighet
att vidta skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått.

Utformningen av gång- och cykelvägen har tagits
fram med hänsyn till människors hälsa och miljö. I
plan- och miljöbeskrivningen redovisas de
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs
för att förebygga och minimera skada eller
olägenhet för människors hälsa och miljö. Beslutade
åtgärder förs vidare som miljökrav på entreprenörer
som följs upp under och efter byggskedet.

4 § Produktvalsprincipen
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd ska undvika att använda kemiska produkter
eller biotekniska organismer, om produkterna kan
ersättas med andra mindre farliga produkter.

Val av produkter och metoder sker med hänsyn till
risker för människors hälsa och miljön, både vid
projektering och upphandling av entreprenör för
byggskede samt vid drift och underhåll.
Trafikverkets krav- och rutindokument ska
efterlevas.

5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd ska hushålla med råvaror och energi, utnyttja
möjligheterna att minska mängden avfall samt
återvinna avfall. I första hand ska förnybara källor
användas.

Trafikverket strävar efter att genomföra
utbyggnaden med material från platsen och att
återanvända massor inom projektet så långt det är
möjligt. Gång- och cykelvägen förläggs i nära
anslutning till befintlig väg, vilket innebär en god
hushållning med markresurser.

6 § Lokaliseringsprincipen
Innebär att man ska välja en sådan plats att
verksamheten/åtgärden kan bedrivas/vidtas med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och för miljön.

Lokaliseringen och utformningen av gång- och
cykelvägen har valts med hänsyn till att intrång och
påverkan på människors hälsa och miljön ska bli så
liten som möjligt.

7 § Rimlighetsregeln
Innebär att kraven på hänsyn ska vara miljömässigt
motiverade utan att vara orimliga att uppfylla.
Hänsynsreglerna ska tillämpas efter avvägning
mellan nytta och kostnader.

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som
planeras i vägplanen har bedömts som rimliga i
förhållande till miljönyttan och projektets
kostnader.

8 § Skadeansvar
Innebär att den som bedriver/har bedrivit en
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess att
skadan eller olägenheten avhjälps i den omfattning
som anses skäligt enligt 10 kap. miljöbalken.

I plan- och miljöbeskrivningen redovisas förslag för
att motverka att skada eller olägenhet uppkommer.
Om skador eller olägenheter uppstår ansvarar
Trafikverket för att avhjälpa eller ersätta dessa i
enlighet med gällande lagstiftning.
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8.2. Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet på
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Syftet med miljökvalitetsnormer är att skydda
människors hälsa och miljön, samt att förebygga och avhjälpa miljöproblem. Gällande
bestämmelser om miljökvalitetsnormer finns i 5 kap. miljöbalken samt i ett antal olika
förordningar som är knutna direkt till balken. För detta projekt är det relevant att följa upp
miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Ösan-Frösve till Skövde omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten som beskriver vilken
ekologisk och kemisk status vattnet ska uppnå, och när detta senast ska ske. En verksamhet
kan endast tillåtas om den nuvarande ekologiska och kemiska statusen inte riskerar att
försämras, och om uppfyllandet av miljökvalitetsnormen inte äventyras. I Tabell 9 nedan
sammanfattas status och kvalitetskrav för Ösan-Frösve till Skövde.

Tabell 9. Aktuell status och kvalitetskrav för Ösan-Frösve till Skövde
Aktuell status Kvalitetskrav Undantag

Ösan-Frösve till
Skövde
(SE648207-139009)

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status

Utökad tidsfrist till år 2021 med
avseende på
konnektivitetsproblem och till år
2027 med avseende på
övergödningsproblem

Ej god kemisk status* God kemisk status
Mindre stränga krav: kvicksilver
och polybromerade difenyletrar

*Den kemiska statusen uppnår ej god, på grund av polybromerade difenyletrar och kvicksilver vilka överstiger
gränsvärden. Dessa parametrar är förhöjda i samtliga svenska ytvatten.

Betydande påverkanskällor för Ösan-Frösve till Skövde är reningsverk, förorenade områden,
urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp. För kvicksilver och polybromerade
difenyleter är påverkanskällan atmosfärisk deposition. (Vatteninformationssystem Sverige
2018b)

Den planerade gång- och cykelvägen kommer medföra nya hårdgjorda ytor, vilket resulterar
i ökat dagvattenflöde och ökad föroreningstransport. Den ökade mängden hårdgjord yta i
förhållande till den totala hårdgjorda ytan inom Ösan-Frösve till Skövdes avrinningsområde
är dock mycket liten.

Reningseffekten i gräsklädda vägdiken är god och bedöms vara tillräcklig för att tillgodose
reningsbehovet för Ösan-Frösve till Skövde. Baserat på ovanstående bedöms det ökade
dagvattenflödet och den ökade föroreningstransporten bli försumbar.

Gång- och cykelbron över Ösan planeras att utgöras av ett spann med två landfästen. Brons
konstruktion innebär att ån har kvar sin naturliga form på berörd sträcka även om
erosionsskydd anläggs i slänter och på brokoner. Bron utgör således inte något
vandringshinder för fisk eller andra vattenlevande organismer och det finns även möjlighet
för landlevande djur att passera under bron utmed ån.



Sida 56 (66)

Eftersom bron vidmakthåller fria vandringsvägar både på land och i vatten bedöms inte
vattendragets konnektivitet påverkas. Inte heller åns hydrologiska regim påverkas.
Konnektiviteten bedöms heller inte påverkas av några av de trummor som kommer anläggas
för avvattning av gång- och cykelvägen, eftersom inget av vägdikena bedöms utgöra
naturliga vattendrag. Bron kommer inte heller att medföra någon ökad belastning av
näringsämnen eller särskilda förorenade ämnen. Därför bedöms projektet inte påverka
några parametrar för biologiska eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer.

Vattendragets kanter, och därmed vattendragets morfologiska tillstånd, kommer till viss del
att påverkas i och med anläggningen av landfästena och erosionsskyddet. Endast en liten del
av landmiljön på vardera sidan av ån kommer att tas i anspråk och påverkans omfattning
bedöms därför som liten. Vidare utredning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna
kommer att genomföras inom processen för tillståndet för vattenverksamhet.

Baserat på ovanstående bedöms projektet i nuläget inte ha någon effekt på Ösans ekologiska
eller kemiska status, eller försvåra möjligheten att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer.

8.3. Hushållning med mark- och vattenområden

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser för hushållning med mark och vatten.
Bestämmelserna syftar till att främja en sådan användning av mark, vatten och fysisk miljö i
övrigt att en långsiktig god hushållning tryggas. Med bestämmelserna ges mark- och
vattenområden som rymmer särskilda resurser eller värden som är särskilt betydelsefulla ur
ett nationellt perspektiv ett skydd mot vissa åtgärder. Områden som är opåverkade ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka deras karaktär. För
områden av riksintressen gäller att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
deras angivna värden.

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer innebära att en del jordbruksmark och en del
skogsmark tas i anspråk, men jordbruk och skogsbruk kommer fortsatt kunna bedrivas på
omkringliggande mark. Någon negativ påverkan bedöms därför inte uppstå på jordbruk,
skogsbruk, se mer information under kapitel 6.3.7. En gång- och cykelväg bedöms vara av
ett samhällsviktigt intresse, vilket är ett krav för att jordbruks- och skogsmark ska få tas i
anspråk. I ett tidigare skede av planläggningsprocessen har även förläggning av gång- och
cykelvägen på den norra sidan utretts, se kapitel 5.1.1. Lika mycket jordbruksmark och
skogsmark tas i anspråk oavsett alternativ och det södra alternativet valdes för att det har
fördelar som fler målpunkter och färre passager.
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9. Markanspråk och pågående markanvändning

9.1. Vägområde för allmän väg

9.1.1. Principer

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark i anspråk eller annat utrymme för väg
med stöd av fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat
utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma
över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får
myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas
ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Vägrätten gäller inom det
området som kallas vägområde.

Vägområdet för allmän väg omfattar förutom vägen, eller gång- och cykelvägen i detta fall,
utrymme för de väganordningar, till exempel belysningsstolpar eller räcken, som finns
längst sträckan samt diken och slänter, se Figur 25. Vägområdet sträcker sig högst 2 meter
från släntkrön eller släntfot. Denna kantremsa behövs för att underlätta framtida drift och
underhåll av vägen. Den ger utrymme åt bortplogad snö och minskar risken att trädrötter
växer in i vägkroppen och skadar den. I skogsmark bidrar även kantremsan till bättre sikt,
vilket leder till en bättre trafiksäkerhet. Dessutom bidrar den till att vägytan torkar snabbare
och att mindre löv, barr och grenar hamnar på den.

Figur 25. Vägområde med kantremsor. Figuren illustrerar en väg men samma princip gäller för gång-
och cykelvägen.

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat
någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är
den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för
ianspråktagandet, med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om
ersättningen avgörs i domstol.

När området som tas i anspråk av det nya vägområdet ligger inom detaljplanelagt område,
alltså på mark där kommunen är huvudman för allmän plats, får Trafikverket tillgång till
denna mark genom att kommunen upplåter marken till Trafikverket.
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9.1.2. Vägområde med vägrätt

På plankartorna (131T0201-131T0204) framgår vad som är befintligt och nytt vägområde för
vägplanen. Nytt vägområde markeras på plankartorna med blå färg. Nytt vägområde där
Trafikverket är huvudman omfattar cirka 7 400 m2 med beteckningen V1. Nytt vägområde
där kommunen är huvudman omfattar cirka 160 m2 och markeras med beteckningen V2.
Det nya vägområdet består främst av jordbruksmark och skogsmark.

9.1.3. Vägområde med inskränkt vägrätt

I projektet finns inget område med inskränkt vägrätt.

9.2.  Område med tillfällig nyttjanderätt

Under byggskedet kommer mark tillfälligt behöva tas i anspråk med så kallad tillfällig
nyttjanderätt. Nyttjanderätten gäller under byggtiden och som längst till 3 månader efter
slutbesiktning. Marken kommer att återställas innan den återlämnas till fastighetsägaren. I
vägplanen kommer cirka 4 650 m2 tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, varav 2 950 m2

som arbetsområde och 1 750 m2 som etableringsyta.

Arbetsområde är områden i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen som behövs
för att kunna utföra anläggningsarbetet. Arbetsområden längs vägsträckan redovisas med
gul färg och med beteckningen T1 i plankartorna (131T0201-131T0204). Det är främst i
jordbruksmark som dessa ytor tas i anspråk.

Etableringsytor är områden som behövs i anslutning till byggverksamhet för till exempel
lagring av byggmaterial och uppställning av arbetsbodar och arbetsmaskiner. En
etableringsyta planeras till det nordvästra hörnet av Åbrovallen. Etableringsytan längs
vägsträckan redovisas med gul färg och med beteckningen T2 i plankartan (131T0201).

9.3. Vägområde inom detaljplan

För att vägplanen ska vinna laga kraft krävs att det inte finns några detaljplaner som strider
mot vägförslaget. I detta projekt finns en detaljplan i anslutning till vägplanens område, se
Tabell 10.

Tabell 10. Detaljplaner som berörs av projektet

Plannamn Planbeteckning Markanvändning

- 16-LOC-207 Allmän platsmark för vägmark.
Kvartersmark för bostäder, där
bebyggelse ej är tillåten (prickad
mark).

Vägplanen innebär ett intrång med svackdike i kvartersmark för bostäder som ej får
bebyggas. Intrånget är cirka 30 m2. Vägplanen kommer också medföra ett intrång på cirka
160 m2 i allmän platsmark avsedd för väg, se Figur 26. Kommunen avser att förvärva den
mark som utgörs av allmän platsmark från fastigheten Altorp 1:49.

Trafikverket bedömer att påverkan på kvartersmarken utgör en mindre avvikelse och att
intrånget inte motverkar planens syfte då byggrätten inte påverkas.



Sida 59 (66)

Projektet är förenligt med gällande översiktsplan.

Figur 26.Utsnitt från detaljplanen 16-LOC-207 samt utsnitt från plankarta för denna vägplan.

9.4. Förändring av allmän väg

Projektet kommer inte innebära någon förändring vad gäller väghållningsansvaret för
allmänna vägar.

9.5. Avvägningar med påverkan på markanvändning

I och med att mark tas i anspråk med vägrätt så påverkas dagens användning av marken.
Trafikverkets utgångspunkt är att alltid ta så lite mark i anspråk som möjligt, men utan att
äventyra anläggningens, i detta fall gång- och cykelvägens, funktion. Dessutom ska utrymme
finnas så att inte den nya anläggningen försämrar nuvarande situation när det kommer till
exempelvis avvattning eller geotekniska förutsättningar. Därför kan markanspråket variera
längs med anläggningens sträcka beroende på vilka förutsättningar som råder.

Gång- och cykelvägen går en kortare sträcka längs med jordbruksmark. Trots att det blir ett
större markintrång så är grundprincipen i Trafikverkets riktlinjer, VGU, att utforma gång-
och cykelvägen med skiljeremsa i dessa miljöer. Detta då det bedöms vara är en mer
trafiksäker utformning än att gång- och cykelvägen ska gå i direkt anslutning till befintlig
väg. Skiljeremsa ger en distans mellan de som cyklar eller går och de som kör bil. Dessutom
blir påverkan på landskapsbilden mindre om gång- och cykelvägen går avskild från vägen
jämfört med att bredda vägrummet genom att anlägga gång- och cykelvägen bredvid
befintlig väg. Även avvattningslösningar blir generellt bättre om gång- och cykelvägen kan
avskiljas med en skiljeremsa.

Gång- och cykelvägen går en kortare sträcka inom detaljplanelagt område. Den kommer att
anläggas i direkt anslutning till väg 2936 för att minimera markintrånget i kvartersmarken.
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Trafikseparering planeras att utföras med kantstöd, som tar mindre mark i anspråk jämfört
med skiljeremsa. Intill gång- och cykelvägen anläggs ett smalt svackdike för att ta hand om
och leda bort dagvatten, för att säkerhetsställa att avvattningen kommer att vara
tillfredsställande. Trafikverket bedömer att påverkan av kvartersmarken utgör en mindre
avvikelse och att intrånget är motiverat.

10. Fortsatt arbete

10.1. Dispenser, tillstånd och anmälningar

Vissa verksamheter och åtgärder enligt fastställd vägplan är undantagna från krav på
prövning enligt miljöbalken. Det gäller dispens från det generella biotopskyddet, från
strandskyddet samt anmälan för samråd för åtgärder som kan väsentligt förändra
naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

∂ Projektet kommer innebära arbete i vattenområde vid anläggandet av en trumma i
ett åkerdike. För detta arbete kommer anmälan om vattenverksamhet upprättas till
Länsstyrelsen.

∂ För gång- och cykelbron över Ösan kommer en ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet upprättas till mark- och miljödomstolen.

Eventuell bortledning av grundvatten kommer inte behandlas inom tillståndet för
vattenverksamheten, då det handlar om en liten omfattning och att bortledningen
endast sker under en begränsad tidsperiod. Inga intressen ligger i anslutning till
vägområdet, som till exempel vattentäkter och dricksvattenbrunnar. Den närmst
belägna energibrunn ligger i Ulvåker och bedöms inte påverkas av detta. Därmed
bedöms varken allmänna eller enskilda intressen skadas enligt 11 kap. 12 §
miljöbalken.

10.2. Miljöuppföljning

Följande viktiga moment har identifierats för uppföljning och kontroll:

∂ Områden för tillfällig nyttjanderätt kommer att följas upp för att säkerställa att
ytorna kan återlämnas till markägare i iordningsställt skick.

∂ Under byggskedet kommer kontroll av byggdagvatten vid utloppen i vattendraget
och i åkerdiket att ske under byggnationen.

∂ Om ett nytt träd planteras istället för det alléträd som ligger närmast Ösan, kommer
trädets etablering att följas upp.
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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 få 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 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 om fastighetsägare begär det, 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 läggs fast.

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
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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.

11.2. Genomförande

Arbetet med vägplanen kommer att fortsätta fram till våren år 2021 då den kommer att
skickas in för fastställelse. Efter att vägplanen skickats in för fastställelse ska en
bygghandling tas fram. Under förutsättning att vägplanen vinner laga kraft är byggstart
möjlig tidigast hösten år 2021 och byggnationen väntas vara klart senast år 2023. Byggtiden
förväntas vara 6-8 månader.

I det aktuella området är enbart Trafikverket väghållare för det allmänna vägnätet.
Byggnationen av gång- och cykelvägen innebär inte någon förändring av allmän väg.

Under byggnationen av gång- och cykelvägen kommer trafik att vara tillåten på sträckan,
men med något nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet. Vägen kan komma att vara
helt avstängd kortare stunder i samband med sprängningsarbeten. Detta är en skyddsåtgärd
för att minimera risken för allvarliga olyckor.

Det fortsatta miljöarbetet innebär att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått
överförs till bygghandling. I samband med att bygghandling tas fram fördjupas arbetet med
att utreda vilka övriga miljöåtgärder som ska genomföras, se kapitel 5.3.2.

Överföringen mellan de olika skedena säkerställs med hjälp av Trafikverkets verktyg för
miljösäkring, Miljösäkring plan och bygg. Genom arbetsberedningar fastställs rutiner och
åtgärder under byggnationen som ska säkerställa att föreslagna miljöåtgärder genomförs.

Efter färdigställande kontrolleras att den byggda anläggningen har den önskade funktionen.
Detta sker i samband med slutbesiktning.

Behov av tillstånd och dispenser i genomförande redovisas i kapitel 10.1. Försiktighetsmått
och skadeförebyggande åtgärder som kommer vidtas under byggskedet presenteras i kapitel
6.5.1.

11.3. Finansiering

I Trafikverkets Regionala plan finns medel avsatt för en gång- och cykelväg längs väg 2936.
Projektets kostnad beräknas till 15,2 miljoner (2020 års prisnivå) och är en samfinansiering
mellan Skövde kommun, Trafikverket och Västra Götalands regionen.
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