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 Sammanfattning
Mellan Åbrovallen och Ulvåker, norr om Skövde i Västra Götaland, saknas idag en gång-
och cykelväg så att oskyddade trafikanter kan röra sig säkert. Trafikverket planerar
därför tillsammans med Skövde kommun att bygga en cirka 900 meter lång gång- och
cykelväg längs sträckan. Projektets syfte är att skapa en mer trafiksäker länk och öka
framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägens sträckning innebär att en ny bro behöver byggas över Ösan. För
det behövs ett tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Detta samrådsunderlag ligger till
grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Detta är det första steget i
tillståndsprocessen för vattenverksamhet. Länsstyrelsen har i ett beslut, daterat 2020-
03-10, låtit meddela att vägplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Den nya gång- och cykelbron planeras utgöras av en fackverksbro och anläggas med två
landfästen i ett spann över ån med en spännvidd på cirka 30 meter och vara cirka fyra
meter bred. Bron kommer att anläggas inom strandskyddat område, där transporter till
byggarbetsplatsen kan behöva passera ett träd i en allé som är skyddad enligt det
generella biotopskyddet. Arbetet kan bland annat leda till påverkan i form av grumling
av vatten, borttagande av vegetation utmed vattendraget, buller och vibrationer till följd
av anläggningsarbete och pålning samt beröra en minnessten som finns i området.
Omfattningen av störningar och behov av eventuella hänsynsåtgärder kommer att
utredas vidare i det kommande arbetet. Gång- och cykelvägen med tillhörande bro
kommer tillfälligt påverka tillgängligheten till strandområdet under byggtiden, men
förbättrar tillgänglighet till fiske och fritidsaktiviteter då den är färdigbyggd.

Bron kommer även medföra ett mindre permanent markanspråk av strandkanten till
Ösan både på land och i vattnet. Konstruktionen medger passage för mindre och
medelstora däggdjur vilket är gynnsamt för strandskyddets syfte. Projektet bedöms inte
förhindra uppfyllelsen av miljökvalitetsnormer.

Trafikverket gör bedömningen att projektet ej kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan vad gäller planerad vattenverksamhet. Bedömningen grundar sig i
projektets omfattning och den effekt som planerad anläggning bedöms ge på områdets
värden.

Efter detta samråd kommer inkomna yttranden sammanställas och bemötas i en
samrådsredogörelse. Samrådsunderlag och samrådsredogörelsen utgör underlag då
länsstyrelsen fattar beslut om planerad vattenverksamhet kan bedömas medföra
betydande miljöpåverkan.
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 Inledning
Trafikverket planerar tillsammans med Skövde kommun att bygga en gång- och cykelväg
längs väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker. Sträckan innebär en passage över
vattendraget Ösan och anläggning av en ny gång- och cykelbro som utgör
tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

Detta dokument utgör underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Underlaget beskriver översiktligt den
planerade vattenverksamheten och dess miljöpåverkan. Utredningar om miljöpåverkan
pågår och kommer i sin helhet redovisas i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av tillståndsansökan.

Anläggning av bron är en del av projektet gång- och cykelväg mellan Åbrovallen och
Ulvåker. För att Trafikverket ska kunna bygga en gång- och cykelväg tas en vägplan fram
parallellt med denna tillståndsansökan. För ytterligare information om vägplanen se
Samrådsunderlag väg 2936, delen Åbrovallen-Ulvåker, gång- och cykelväg. 1

Länsstyrelsen har i ett beslut, daterat 2020-03-10, låtit meddela att vägplanen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

2.1. Bakgrund och lokalisering

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.

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. Oskyddade trafikanter som färdas längs
med sträckan är därför hänvisade till väg 2936, som de delar med övrig trafik.

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister har Trafikverket och Skövde
kommun tillsammans startat ett projekt med förslag på att bygga en gång- och cykelväg
längs väg 2936. Den planeras bli cirka 900 meter lång. En ny gång- och cykelväg binder
ihop Ulvåker med både Åbrovallen och Stöpen och ökar trafiksäkerheten för gående och
cyklister, se Figur 1.

Trafikverket har i arbetet med vägplanen utrett vid vilken sida av väg 2936 som gång-
och cykelvägen ska ligga. Valet föll på den södra sidan om väg 2936 eftersom
idrottsanläggningen Åbrovallen, som är en viktig målpunkt, ligger söder om vägen och
det blir en smidigt att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen som också ligger
söder om vägen. Den gång- och cykelbro som planeras över Ösan kommer därför att
anläggas söder om befintlig vägbro.

1 www.trafikverket.se\gangochcykelvagarvast
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Figur 1. Orienteringskarta. Projektets vägsträcka är markerad med rött med placering av bron på södra
sidan av befintlig väg.

2.2. Ärendet

Anläggning av en ny gång- och cykelbro över Ösan längs sträckan Åbrovallen-Ulvåker
innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.

Följande åtgärder planeras, som utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken:

· Uppförande av anläggning inom vattenområde

· Pålning och grävning inom vattenområde

2.2.1. Avgränsning

Samrådet berör den tillståndspliktiga vattenverksamheten för anläggning av ny gång-
och cykelbro över Ösan. De väsentliga miljöaspekter som kommer att beröras av
planerad vattenverksamhet och som beskrivs i detta samrådsunderlag är vattenmiljö,
miljökvalitetsnormer, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt
boendemiljö (buller och vibrationer).

Beskrivningen av planerad verksamhets effekter begränsas geografiskt till ett
influensområde. Influensområdet täcker in det område där miljöeffekter kan uppstå.
Dess storlek varierar beroende på vilken miljöaspekt som studeras. För vissa aspekter är
influensområdet större, till exempel kan buller från byggskedet färdas längre ut i
landskapet.
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2.3. Tillståndsprocessen

2.3.1. Vattenverksamhet

Bestämmelser om vattenverksamheter finns samlade i 11 kap. miljöbalken, förordningen
(1998:1388) om vattenverksamheter med mera och lag (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Planerad verksamhet kräver tillstånd enligt 11 kap.
9 § miljöbalken och 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, eftersom
vattenföringen i Ösan överstiger en kubikmeter per sekund.

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.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika
miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–32 §§ med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga
myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd.
Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för att utgöra beslutsunderlag.

När samrådet är avslutat tas en redogörelse fram för hur samrådet gått till, vilka som
bjudits in och vad som framkommit. Därefter lämnas samrådsredogörelsen till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar därefter beslut om projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Efter det att verksamhetsutövaren tagit del av alla synpunkter tas en
ansökningshandling med en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning fram. Bedöms
verksamheten inte medföra betydande miljöpåverkan räcker det med en liten
miljökonsekvensbeskrivning. Därefter kan ansökan och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning lämnas till mark- och miljödomstolen.

2.3.2. Samråd och samrådskrets

Undersökningssamråd kommer att hållas med länsstyrelsen, kommun och enskilda som
kan tänkas bli särskilt berörda.

Samrådskretsen, till vilka detta underlag kommer att informeras om, är:

· Fastighetsägare, rättighetsinnehavare och arrendatorer i anslutning till planerad
bro.

· Fastighetsägare till närliggande fastigheter som bedöms beröras av
verksamheten.

· Ösans nedre fiskeområdesförening

· Ledningsägare

· Skövde kommun

· Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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2.4. Rådighet

I enlighet med 2 kap. 4 § punkt 4 i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet har Trafikverket sådan rådighet över vattnet som anges i 2 kap. 1 §
samma lag. Trafikverket kommer att få tillgång till intilliggande mark för planerad
vattenverksamhet när vägplanen vinner laga kraft.

2.5. Tid

Byggtid för gång- och cykelbron beräknas till mellan tre och sex månader. 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.

 Planerad vattenverksamhet
Över ån Ösan planeras en separat gång- och cykelbro, strax söder om befintlig bro till
väg 2936, se Figur 2. Den nya bron planeras utgöras av en fackverksbro och anläggas
med två landfästen i ett spann över ån med en spännvidd på cirka 30 meter, se Figur 3.
Med hänsyn till befintlig bros grundläggning bör gång- och cykelbron förläggas cirka sju
meter ifrån den befintliga vägbron. Bron föreslås vara cirka fyra meter bred.

Figur 2. Bild på föreslagen lokalisering av bron över Ösan. Den nya bron förläggs minst sju meter till
höger om bron i bild. Bilden är tagen mot öst.

Nivån på högsta högvatten (HHW) i Ösan är +75,82 meter. Underkant bro kommer vara
minst 20 cm över HHW. Med föreslagen spännvidd kommer det vid medelvattenflöde
(MW) vara möjligt för mindre djur att passera på en landremsa under bron.
Erosionsskydd kommer anläggas på slänter och brokoner.

Med anledning av markförhållandena på plats kan det bli aktuellt att påla för
landfästena. Det kommer utredas om det även behöver pålas för tillfartsbankarna som
leder till gång- och cykelbron på båda sidor om bron. Gjutning av landfästen planeras att
ske i torrhet, exempelvis genom att en spont sätts ner innan gjutning.
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Figur 3. Illustration över möjlig broutformning. Befintlig bro, som har mindre spännvidd än planerad bro,
illustreras i mitten av bilden. Den exakta utformningen av gång- och cykelbron är inte fastställd, varför
viss justering av anläggningens mått med mera kan ske.

 Förutsättningar
Detta kapitel redovisar förutsättningar för de aspekter som finns i anslutning till
sträckan. I kapitel 6 redovisas påverkan och effekter på de aspekter som tas upp i detta
kapitel.

4.1. Områdesbeskrivning

Bron kommer ligga parallellt med väg 2936, söder om denna väg. En bit öster om bron
ligger samhället Ulvåker, och längre västerut idrottsanläggningen Åbrovallen. Ösan
slingrar sig genom ett öppet jordbrukslandskap med en grön kantzon utmed dess båda
sidor. Där den nya bron planeras finns jordbruksmark längs med Ösans östra sida och
en bostadsfastighet i närheten av dess västra sida. Fastigheten har en lindallé som går
utmed den södra sidan av väg 2936. Söder om den befintliga bron finns en luftledning
(tele) som går över vattendraget och en skylt som anger att en vattenledning finns under
vattendraget. På den norra sidan av vägen, finns en avloppspumpstation längs Ösans
östra sida.

4.2. Planförutsättningar och gällande bestämmelser

4.2.1. Riksintressen

Planerad verksamhet berör inga riksintressen.

4.2.2. Övriga områdesskydd

Ösan omges av strandskydd och ligger invid en biotopskyddad allé. Inga naturreservat
eller andra skyddade områden berörs av vattenverksamheten.

Strandskydd
Ösan omfattas av strandskydd (100 meter) enligt 7 kap. miljöbalken. Bron med dess
anslutningar kommer att förläggas inom strandskyddat område, se Figur 4, och prövas
inom den vägplan som tas fram för gång- och cykelvägen.
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Figur 4. Strandskydd på 100 meter är markerat runt Ösan

Under byggskedet kommer allmänhetens tillgänglighet till området tillfälligt försämras,
men gång- och cykelvägen kommer efter färdigställandet medföra ökad tillgänglighet till
vattenområdet. Där erosionsskyddet anläggs förändras livsvillkoren för djur- och växter
som är belägna där, men omfattningen är liten sett till vattendraget i sin helhet. En ny
bro medger passage för mindre och medelstora däggdjur vilket är gynnsamt för
strandskyddets syfte kopplat till djur- och växtliv.

Generellt biotopskydd
Småvatten, stenmurar och alléer 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. 11 a § miljöbalken behövs ingen separat dispens för intrång i biotopskyddat objekt
vid byggande av väg i samband med en fastställd vägplan. Syftet med generellt
biotopskydd kommer att beaktas i kommande arbete vid framtagande av vägplan för
gång- och cykelvägen.

Inom utredningsområdet finns en lindallé väster om Ösan (Figur 5 och Figur 6), som
omfattas av det generella biotopskyddet.
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Figur 5. Lindalléns lokalisering strax väster om bron.

Figur 6. Lindallé utmed vägens södra sida, väster om Ösan. Bilden är tagen mot väst.

4.2.3. Kommunala planer

I gällande översiktsplan framgår att kommunen anser att det är mycket angeläget att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 2936 mellan Stöpen och Ulvåker samt
att målpunkten är idrottsplatsen Åbrovallen (Skövde kommun 2012). Projektet bedöms
vara förenligt med gällande översiktsplan.

Verksamheten berör ingen detaljplan.
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4.2.4. Befintlig anläggning

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

Figur 7. Bild på bron över Ösan tagen mot väst

Befintlig bro över Ösan innehar sedan tidigare en vattendom från Västerbygdens
vattendomstol från 1959, (Dom A 73/1959).

4.2.5. Miljökvalitetsnormer för vatten

För vattenförekomster (ytvatten och grundvatten) finns juridiskt bindande kvalitetskrav
i form av miljökvalitetsnormer vilka regleras i 5 kap. miljöbalken. 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 1 sammanfattas
status och kvalitetskrav för Ösan-Frösve till Skövde.

Tabell 1. Status och kvalitetskrav för Ösan

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.

Orsakerna till att den ekologiska statusen bedömts som måttlig är framför allt på att
konnektiviteten i vattendraget är dålig, eftersom det finns dammar och andra hinder
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som hindrar fiskar från att vandra naturligt i vattensystemet, samt hög belastning av
näringsämnen. Ösan saknar också delvis naturliga livsmiljöer för växter och djur, då
vattendraget bland annat är påverkat av markavvattning.

Betydande påverkanskällor för Ösan-Frösve till Skövde är reningsverk, förorenade
områden, urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp. För kvicksilver och
polybromerade difenyletrar är påverkanskällan atmosfärisk deposition
(Vatteninformationssystem Sverige 2017).

Det finns ingen klassad grundvattenförekomst inom influensområdet.

4.2.6. Markavvattningsföretag

Inom utredningsområdet finns ett markavvattningsföretag; Altorps dikningsföretag från
år 1942, se Figur 8Figur 8. Markavvattningsföretaget avvattnas åt två olika håll med
vägen som vattendelare.

Figur 8. Altorps dikningsföretag av år 1942. Båtnadsområde är det område som får nytta av
markavvattningen. (Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Informationskartan Västra Götaland)

Markavvattningsföretaget bedöms inte påverkas av vattenverksamheten, eftersom
byggarbetsplatsen för brobygget inte bedöms sträcka sig till dikningsföretaget.

4.2.7. Befintliga ledningar

Enligt Ledningskollen (2018-03-27) finns både längsgående och korsande ledningar
utmed väg 2936. Invid befintlig bro finns vatten- och avloppsledningar, elledningar samt
tele- och optoledningar.

Gång- och cykelvägen kan komma i konflikt med ledningar inom området. Detta
kommer att utredas vidare.
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4.3. Miljöförutsättningar

4.3.1. Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har gjorts för gång- och cykelvägen. Den visar att det under
vegetationsjorden, på den västra sidan av vattendraget, finns ett cirka 1,5 meter tjockt
lager av siltig torrskorpelera, medan det på den östra sidan finns sandig och lerig silt
med en mäktighet på cirka 3,5 meter.

Under dessa lager finns siltig lera (med en mäktighet på cirka 4–5 meter), som i sin tur
underlagras av silt (cirka 3–3,5 meter) och därunder morän som har en mäktighet på
cirka en meter. På den västra sidan om vattendraget har berg påträffats på 11 meters
djup, vilket motsvarar nivån +66,5. På den östra sidan om vattendraget har berg
påträffats på 12 meters djup, vilket motsvarar nivån +64,5.

Eftersom bron är planerad att grundläggas på lera behöver den pålas för att stabilitets-
och sättningskrav ska uppfyllas. De rådande markförhållandena gör att bankpålning
även kan komma att krävas i tillfartsbankarna till bron för att undvika påhängslaster på
bron, stabilitetsproblem och sättningar mellan vägbana och bro. Detta kommer därför
att utredas vidare.

4.3.2. Vattenmiljö

Vattenförekomster
Ösan är ett cirka 70 kilometer långt vattendrag som tar 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 Ösan-Frösve till Skövde
(SE648207-139009) som är en 13 kilometer lång del av vattendraget Ösan, se Figur 9.
Ösan-Frösve till Skövde har en medelvattenföring över en kubikmeter per sekund.
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Figur 9. Vattenförekomster i området (Källa: sammanställt utifrån Vatteninformationssystem Sverige,
Vattenkartan)

4.3.3. Naturmiljö

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 2.

Tabell 2. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS 199000:2014

Klass 1
Högsta naturvärde

Klass 2
Högt naturvärde

Klass 3
Påtagligt naturvärde

Klass 4
Visst naturvärde

I utredningsområdet identifierades totalt tre naturvärdesobjekt. Två av dessa innehar
högt naturvärde (klass 2) och ett objekt innehar visst naturvärde (klass 4), se Figur 10.
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Figur 10. Naturvärden i området

De två naturvärdesobjekten med högt naturvärde (klass 2) utgörs av ån Ösan nedströms
(objekt 1) och uppströms (objekt 2) om väg 2936. Objekten är klassade till högt
naturvärde men gränsar till klassen under påtagligt naturvärde. Högt naturvärde är
tilldelat eftersom Ösan som större rinnande vattendrag generellt har stor betydelse för
den biologiska mångfalden. Sträckan har även positiva biotopkvaliteteter i form av en
skyddande kantzon av lövträd, om än gles på den östra sidan, samt strandvegetation.

Ösan är inom utredningsområdet mellan 12–20 meter bred och har ett djupt,
lugnflytande och grumligt vatten. Ån omgärdas av jordbruksmark. På både norra och
södra sidan av vägen finns en gles kantzon av lövträd bestående av framförallt klibbal.
På den södra sidan, väster om ån, breddas denna kantzon till en strandskog som
förutom klibbal och lönn även hyser en gammal, grov sälg. Sälgar har stort värde då de
blommar och ger föda tidigt på våren för pollinerande insekter. Strandskogen på denna
sidan är upptagen i Skövde kommuns lövskogsinventering från år 1991.

Den del av Ösan som rinner förbi väg 2936 innefattas av Ösans Nedre
Fiskevårdsområde, som förvaltas av Ösans Nedre Fiskevårdsområdesförening. Enligt
denna förening förekommer ett större antal fiskarter i ån, bland annat mört, abborre,
gädda, elritsa, färna, öring och lake (iFiske 2019-03-29). Även arter som ål och asp kan
förekomma men är sällsynta. Enligt länsstyrelsens rapport Tidan – en utredning om
naturvärden och vattenkraft finns potentiella lekområden för asp i närheten av väg
2936 både uppströms och nedströms, men på grund av definitiva vandringshinder
längre ned i Ösan är det inte troligt att asp och öring leker så högt upp i vattensystemet.
I samma rapport anges att det är i Mariestads kommun som man dokumenterat
ålförekomst i samband med elfiske. Ålen är utsatt i Vänern.
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Utöver sin betydelse för fiskfaunan, har större rinnande vattendrag som Ösan generellt
alltid stor betydelse för den biologiska mångfalden. De bidrar till landskapets variation
och skapar därigenom livsmiljöer för en stor mängd arter. I ett åkerlandskap med dåliga
förutsättningar för ett varierat växt- och djurliv, blir ett vattendrag med dess
strandzoner extra viktigt eftersom det utgör en grön korridor som erbjuder skydd och
föda för många arter. I Ösans vattensystem förekommer även utter, men eftersom
befintlig bro har sitt landfäste precis invid åkanten kan den utgöra ett hinder för uttern.

Strax väster om Ösan på den södra sidan av vägen ligger en bostadsfastighet med en
lindallé (objekt 3). Lindallén är belägen direkt vid fastighetsgränsen mot vägen, se Figur
111. Allén har förutsättningar för enstaka naturvårdsarter och bedöms ha visst
naturvärde (klass 4). Alléer i öppna landskap utgör ofta viktiga miljöer för många
insektsarter, mossor, lavar och svampar och omfattas därför av det generella
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Övriga delar av utredningsområdet har lågt
naturvärde.

Figur 11. Lindallé som omfattas av det generella biotopskyddet (Källa: Svensk Naturförvaltning AB
2017)

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. Lake är
rödlistad som sårbar, asp och utter som nära hotade, medan ål är rödlistad som akut
hotad.

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 ska hittas inom utredningsområdet är
därför liten.
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4.3.4. Kulturmiljö

Fornlämningsbild
Inga kända fornlämningar, bevakningsobjekt eller lämningar med status övrig
kulturhistorisk lämning finns inom utredningsområdet (Fornminnesregistret (FMIS)).
Lämningar med höga värden finns dock runt om i det omgivande landskapet (Figur 12).

Figur 12. Fornlämningsbilden i det omgivande landskapet samt utredningsområdet för gång- och
cykelvägen.

Inom ramen för den vägplan som nu tas fram för gång- och cykelvägen har Trafikverket
samrått med länsstyrelsen om behovet av en arkeologisk utredning. Länsstyrelsen har
låtit meddela att det inte krävs en sådan utredning (länsstyrelsens diarienummer 431-
10-2020).

Objekt med kulturvärde
Vid ett fältbesök på platsen i maj 2018 noterades en minnessten placerad cirka fem
meter söder om vägkanten strax väster om bron över ån Ösan. 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 (Figur 13).
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Figur 13. Minnessten påträffad vid fältbesök i maj 2018

Bron som går över Ösan är modern men fundamenten nere vid vattenytan är klädda
med huggna stenblock av äldre karaktär, vilka kan vara återanvända från en tidigare bro
(Figur 14).

Figur 14. Äldre huggna stenblock som kan ha tillhört en tidigare bro. Lagren är omrörda, mellan de
större stenblocken ligger kross.
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4.3.5. Förorenad mark

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

Baserat på den historiska verksamheten inom utredningsområdet bedöms risken för att
påträffa föroreningar inom utredningsområdet som liten. Utförd markundersökning är
av översiktlig karaktär. Urval av analysparametrar har genomförts utifrån erfarenhet och
branschpraxis och av naturliga skäl kan det inte uteslutas att förorening finns i punkter
som ej undersökts eller att det förekommer ämnen/parametrar som inte undersökts.

4.3.6. Rekreation och friluftsliv

Nedre Ösans Fiskevårdsområde anger att Ösan bjuder på fritidsfiske. Det går även bra
att paddla kanot på Ösan (iFiske 2019-03-29). Många ungdomar cyklar på väg 2936 för
att ta sig till och från träningar på Åbrovallen, som är en populär idrottsanläggning.

4.3.7. Buller och vibrationer

En bostadsfastighet finns väster om Ösan. För byggskedet gäller Naturvårdsverkets
allmänna råd (2004:15) om buller från byggplatser. I denna anges riktvärden för buller
för inom- och utomhusmiljöer.

 Effekter och deras tänkbara betydelser
I detta kapitel beskrivs kortfattat de effekter som planerad verksamhet kan medföra för
de aspekter som presenterats i kapitel 4.

5.1. Områdesskydd

5.1.1. Generellt biotopskydd

Vid anläggande av det västra landfästet och tillfartsbanken till bron kan transporter
behöva passera i närheten av det yttersta alléträdet. Hänsyn till allén kommer att tas i
den fortsatta planläggningsprocessen. Det generella biotopskyddet kommer att hanteras
i den vägplan som tas fram för gång- och cykelvägen.

5.2. Miljöeffekter

5.2.1. Vattenmiljö

Olika arbetsmoment under byggskedet kan påverka förhållandena i vattenmiljö, såsom
exempelvis grumling till följd av schaktarbeten, pålning, anläggande av landfästen och
erosionsskydd. 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
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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. Där erosionsskydd anläggs kan det uppstå en permanent
påverkan i strandzonen om förutsättningar för växt- och djurliv förändras där.
Omfattningen av störningar och behov av eventuella hänsynsåtgärder kommer att
utredas vidare i det kommande arbetet.

Miljökvalitetsnormer
Bron 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.

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 vattenverksamhet och
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

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. Trafiken på gång- och cykelvägen kommer i sig
generera inget eller mycket litet tillskott av föroreningar. Årsmedeldygnstrafiken på väg
2936 är låg och det mesta av föroreningarna som uppkommer inom vägområdet förs
bort luftburet och avsätts inom några meter från den trafikerade ytan. Dagvatten från
väg 2936 och den planerade gång- och cykelvägen kommer att renas och fördröjas i
vägdiken och vägdagvatten kommer infiltrera på samma sätt som det gör idag.
Dagvattnet kommer att ha en relativt lång rinnsträcka i diken längs med gång- och
cykelvägen innan den når recipienten Ösan, med undantag för där gång- och cykelvägen
korsar ån, vilket är en mycket liten del av den totala vägsträckan. 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.

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

Den planerade gång- och cykelvägen kommer göra intrång i ett av de två
naturvärdesobjekt som är kopplade till ån Ösan. En mindre del av landmiljön på vardera
sidan av ån kommer att tas i anspråk, vilket innebär att ett fåtal träd kommer behöva
fällas, inklusive en grov sälg och medelgrov al. Den negativa konsekvensen skulle kunna
begränsas genom att träd som avverkas sparas och placeras ut som död ved i en annan
del av strandskogen, där den kan komma till nytta för vedlevande organismer. Vidare
kommer bron att anpassas så att den inte utgör något vandringshinder för varken
vatten- eller landlevande djur. En torr strandpassage kommer att finnas vid landfästena
närmast ån så att småvilt, som till exempel utter, ska kunna passera. Eftersom befintlig
bro utgör en barriär kommer en sådan utformning endast ha begränsad effekt för
djurlivet. En möjlig åtgärd skulle exempelvis kunna vara att även sätta en utterhylla på
befintlig bro för att möjliggöra en genomgående passage längs vattendraget. Eventuella
åtgärder på befintlig bro omfattas inte av denna tillståndsansökan för vattenverksamhet
utan kommer att hanteras separat. Byggnation av den nya gång- och cykelbron kommer
även anpassas efter Trafikverkets Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323) för att
minimera effekten på naturmiljön.

5.2.3. Kulturmiljö

Längs sträckan finns enskilda kulturmiljöobjekt som riskerar att påverkas av en gång-
och cykelväg. Minnesstenen intill bron över Ösan med sin inskription har ett visst
kulturvärde och kan påverkas. Det finns en liten risk för att de äldre stenar som omger
den befintliga brons koner kan komma att påverkas. Hänsyn till objekten kommer tas i
den fortsatta planläggningsprocessen för både vägplan och vattenverksamhet.

5.2.4. Rekreation och friluftsliv

Framkomligheten på och invid Ösan kommer tillfälligt vara begränsad under den tid då
gång- och cykelbron byggs. Därefter påverkar bron inte möjligheten att ta sig fram med
kanot längs vattendraget, eftersom den nya brons spännvidd och höjd över vattenytan
inte kommer vara mindre än den befintliga brons. En gång- och cykelväg förbättrar
tillgängligheten till fiske i Ösan längs stranden. Gång- och cykelvägen förbättrar även
möjligheten att ta sig med cykel och till fots till bland annat idrottsplatsen Åbrovallen.

5.2.5. Utsläpp till mark, vatten och luft

Under byggskedet bedöms den planerade vattenverksamheten ge upphov till buller och
utsläpp av avgaser från arbetsfordon samt från fordon som transporterar exempelvis
material till och från arbetsplatsen. Vibrationer kan uppkomma i vissa typer av jordar
vid pålningsarbeten. Med anledning av att det finns ett bostadshus i närheten av ån kan
denna fråga behöva utredas vidare i det kommande arbetet. Påverkan kommer att ske
under en begränsad tidsperiod medan anläggningen byggs. Under driftperioden bedöms
projektet inte medföra buller eller utsläpp till luft.
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 Bedömning av miljöpåverkan
Den planerade verksamheten berör endast en begränsad yta inom vattenområdet och
bedöms inte medföra risk för människors hälsa, allvarliga olyckor eller föroreningar.
Lokaliseringen av bron är i nära anslutning till befintlig infrastruktur och
jordbruksmark. Vattenområdet omfattas inte av något nationellt bevarandevärt intresse
eller några rödlistade arter enligt genomförd naturvärdesinventering. Baserat på
ovanstående bedöms miljöpåverkan sammantaget som liten och kan begränsas
ytterligare med hjälp av skyddsåtgärder.

Trafikverket bedömer med anledning av detta att de planerade åtgärderna inte antas
medföra betydande miljöpåverkan.

 Miljöåtgärder
Med miljöåtgärder menas åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka
eller avhjälpa negativa miljöeffekter. Förslag till miljöåtgärder kommer att tas fram i
samband med miljökonsekvensbeskrivningen. Utifrån nuvarande kunskapsläge kan det
bli aktuellt med miljöåtgärder som syftar till att:

· Minska påverkan av arbeten i och omkring Ösan.

· Minska påverkan på lindallén.

· Förbättra möjligheten för små och medelstora däggdjur att passera längs ån.



Sida 24 (26)

 Källor
iFiske. (2019). Ösans Nedre FVO. http://www.ifiske.se/fiske-osan.htm. [2019-03-29]

Lantmäteriet, historiska kartor:
Lantmäteristyrelsens arkiv: Ekonomiska kartan Södra ryd, 1956. Akt: J133-8d6h61.
Ekonomiska kartan Daltorp, 1956. Akt: J133-8d6i61. Storskifte odalägor och hustomter,
Altorp, 1800. Akt: P57-2-2. Häradskartan Väring, 1877. Akt: J112-53-25. Storskifte på
skogsmark, Altorp, 1793. Akt: P57-2:1. Ägomätning, Ulvängen, 1686. Akt: P134-25:1.
Rikets allmänna kartverks arkiv: Generalstabskartan Mariestad, 1845. Akt J243-53-1.

Ledningskollen. https://www.ledningskollen.se/. [2018-03-27]

Länsstyrelsen Västra Götalands län. (2020). Beslut om betydande miljöpåverkan enligt
6 kap 4 § miljöbalken för gång- och cykelväg utmed väg 2936 Västra Götalands län
(Diarienummer: 343-8063-2020).

Länsstyrelsen Västra Götalands län. Informationskartan Västra Götaland. https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed.
[2018-08-07]

Länsstyrelsen Västra Götalands län. (2009). Tidan - en utredning om naturvärden och
vattenkraft. Rapport 2009:17

Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och
vägledning (Rapport 5976). Uppdaterade riktvärden 2016.

Riksantikvarieämbetet. Fornminnesinformationssystem, FMIS.
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html# [2018-05-03]

Skövde kommun. (2012). ÖP2025, Skövde kommuns översiktsplan.

Trafikverket. (2011). Förstudie, Gång- och cykelväg mellan Stöpen –Åbro – Ulvåker,
utmed väg 2936.

Trafikverket. (2019). Samrådsunderlag, Väg 2936, delen Åbrovallen-Ulvåker, gång och
cykelväg

Trafikverket. (2019). PM Inledande landskapsanalys, Väg 2936, delen Åbrovallen-
Ulvåker, ny gång- och cykelväg.

Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Vattenkartan. https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399.
[2018-09-13]

Vatteninformationssystem Sverige, VISS. (2017). Ösan - Frösve till Skövde.
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA21654150 [2018-09-13]

Västerbygdens vattendomstol. (1959). Dom A73/1959.





Sida 26 (26)

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Vikingsgatan 2–4.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se


