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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, både gällande vägplan och
tillstånd för vattenverksamhet. Det är en del av det första skedet i arbetet med att ta
fram en vägplan, samt första steget i tillståndsprocessen för vattenverksamhet.

Över ån Ösan planeras en separat gång- och cykelbro. I samband med passagen över
Ösan kan ett antal naturvärdesobjekt kopplade till ån att påverkas. Hur stor påverkan
blir beror på gång- och cykelvägens placering och utformning. Hänsyn kommer att tas
till objekten i den fortsatta planläggningsprocessen.

Gång- och cykelvägen bedöms bidra till flera positiva effekter för boende och besökande
när den är anlagd. Framför allt ökar tillgängligheten till idrottsplatsen Åbrovallen dit
många barn och ungdomar rör sig.

Trafikverket gör bedömningen att projektet ej kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan, varken gällande vägplan eller planerad vattenverksamhet. Bedömningen
grundar sig i projektets omfattning och den effekt som planerad anläggning bedöms ge
på områdets värden. Markintrång i samband med anläggandet av gång- och cykelvägen
kommer att ske i anslutning till vägen.

I det fortsatta arbetet kommer gång- och cykelvägens utformning att utredas vidare.
Även fortsatt inventering av befintligheter som ledningar och brunnar med mera
kommer att ske.
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 Inledning
Trafikverket tillsammans med Skövde kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg
längs väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker. Byggnationen inkluderar även
uppförande av en bro över ån Ösan. Ett första steg i arbetet med att bygga en gång- och
cykelväg är att ta fram en vägplan.

Nedan presenteras bakgrund till projektet, hur planläggningsprocessen och
vattenverksamhetsprocessen fungerar och avgränsningar som har gjorts. Vidare i
rapporten beskrivs befintligheter i projektområdet, förslag på utformning och placering
av gång- och cykelvägen samt vilka effekter projektet kan tänkas medföra. Förslag på
åtgärder som planeras för att minimera negativ påverkan på miljön, bedömning av
projektets miljöpåverkan och hur arbetet fortsätter efter samrådsunderlaget avslutar
rapporten.

2.1. Bakgrund

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.

För att Trafikverket ska kunna bygga en gång- och cykelväg för delen Åbrovallen-
Ulvåker behöver en vägplan och ansökan för tillstånd om vattenverksamhet tas fram.
Vattenverksamhet utgörs av byggnation av ny bro över Ösan och regleras i 11 kap.
miljöbalken. Både vägplanprocessen och processen för vattenverksamhet inleds med
framtagande av samrådsunderlag. Aktuell handling utgör samrådsunderlag för både
vägplan och vattenverksamhet. Med hjälp av underlaget beslutar länsstyrelsen om
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan både gällande vägplanen och
vattenverksamhet. För vägplanen kan synpunkter lämnas fram till att vägplanen
fastställs.
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Figur 1. Orienteringskarta. Projektets vägsträcka är markerad med rött.

2.2. Tidigare utredningar

I tidigare regionalt gång- och cykelvägspaket (2011–2015) genomfördes en förstudie för
byggnation av en gång- och cykelväg utmed väg 2936 på sträckan Stöpen-Åbro-Ulvåker
(Trafikverket 2011). Länsstyrelsen Västra Götalands län beslutade då att projektet inte
kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. Motiveringen var att projektet innebar
ett mindre markintrång och att dess påverkan på miljön var ringa. Länsstyrelsen
framförde i sitt beslut att vid fortsatt planering skulle analysen av miljökonsekvenserna
inriktas på vattenfrågor och att miljöbeskrivningen skulle innehålla en bedömning om
att miljökvalitetsnormer inte riskerar försämras av planerade åtgärder i vatten.
(Länsstyrelsen Västra Götalands län 2011)

Efter förstudien byggdes 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. Ändamål och projektmål

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

· Anlägga gång- och cykelvägen 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.

2.4. Planläggningsprocessen

Detta projekt kommer att beröra nybyggnad av gång- och cykelväg och byggande av
anläggning (bro) i vattenområde vilket prövningsmässigt sker enligt två olika processer.
Byggande av väg styrs av väglagen med tillhörande förordning och kommer att prövas
genom framtagande av en vägplan. Byggande av anläggning i vattenområde kommer att
prövas genom en tillståndsansökan för vattenverksamhet.

2.4.1. Planläggningsprocess för upprättande av vägplan

Gång- och cykelvägen planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av
lagar och som slutligen leder fram till en vägplan, se Figur 2.

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och
miljöbalken. Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som 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.

Figur 2. Planläggningsprocessen för projekt som inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Röd pil
visar var i planläggningsprocessen projektet befinner sig.

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram
till att planen fastställs. Samrådet har olika inriktning beroende på hur långt i
planläggningsprocessen man kommit. Under arbetet med vägplanen kommer samråd att
ske med länsstyrelsen, kommunen och enskilda som särskilt berörs samt eventuellt
kollektivtrafikmyndigheten. Samråd kan ske både muntligt och skriftligt, till exempel via
allmänna och enskilda möten, e-post eller brev. Genomförda samråd är underlag till en
samrådsredogörelse som ska redovisa resultatet av samrådsprocessen.
Samrådsredogörelsen uppdateras kontinuerligt.

Samrådsunderlag är benämningen på den status som planen har under planläggningens
tidiga faser. De förutsättningar och intressen som finns i området samt olika alternativa
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åtgärder och möjliga konsekvenser av dessa beskrivs i samrådsunderlaget. Skede
samrådsunderlag leder fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen utifrån samrådsunderlaget bedömer att projektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbeskrivning göras.
Miljökonsekvensbeskrivningen måste därefter godkännas av länsstyrelsen. I detta fall
ska dessutom samråd ske med övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de
organisationer som kan tänkas bli berörda av vägplanen. Om projektet inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan kommer miljökonsekvenserna istället beskrivas i
planbeskrivningen.

I skedet som benämns samrådshandling utformas planförslaget. Olika alternativa
utformningar studeras, detaljer för väganläggningens utformning, tekniska lösningar
och miljöskyddsåtgärder regleras för att klarlägga markbehoven. Projekteringen ska
resultera i handlingar som redovisar hur vägen ska byggas. Efter detta arbete ska planen
vara färdig att granskas.

Under skedet för granskningshandling ges en sista möjlighet att lämna synpunkter på
planförslaget. Efter granskningen begärs också länsstyrelsens yttrande om planen.
Färdig handling skickas sedan för fastställelse efter eventuella kompletteringar.
Fastställelse innebär att beslut tas om vägens placering och utformning samt redovisar
vilka eventuella villkor som ska gälla för genomförandet av projektet.

2.4.2. 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. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen och
anmälan görs hos länsstyrelsen.

I ett tidigt skede av tillståndsprocessen ska i huvudregel 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.

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 skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.

Aktuellt samrådsunderlag ligger till grund för ett undersökningssamråd.

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.
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Efter det att verksamhetsutövaren tagit del av alla synpunkter tas en
miljökonsekvensbeskrivning alternativt liten 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.

 Avgränsningar

3.1. Utrednings- och influensområde

Utredningsområdet för vägplanen ska täcka in tänkbara lokaliseringar och utformningar
av den planerade gång- och cykelvägen. I detta projekt innefattar det vägen och dess
närområde, mellan anslutningen till Åbrovallen i väst och korsningen med Ringvägen i
Ulvåker i öst, se Figur 3. Även områden som kommer att påverkas under
byggnationstiden innefattas i utrednings- och influensområdet.

Beskrivningen av projektets 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 de aspekter som är fysiskt
knutna till vägens närmaste miljö sammanfaller influensområdet med
utredningsområdet. För andra aspekter är influensområdet större, till exempel kan
buller från byggskedet färdas längre ut i landskapet.

Figur 3. Utredningsområdet är markerat med svart streckad linje. Bro över Ösan kan anläggas norr eller
söder om väg 2936 beroende på lokalisering av gång- och cykelvägen, alternativa lokaliseringar för
bron markerad med svart rektangel.
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3.2. Tid

Byggstart planeras till 2021 och byggnationen väntas vara klar senast 2023. Byggtid för
gång- och cykelbron beräknas mellan tre till sex månader. Redovisning av byggskedets
konsekvenser baseras på denna period. Bedömningar som görs för driftskedet har en
tidshorisont fram till år 2030 då effekter och konsekvenser av projektet förväntas ha
slagit igenom.

 Förutsättningar i utrednings- och
influensområdet

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. Upplevelsen och användningen av landskapet

I ett inledande skede i projektet har underlag till en landskapsanalys för området tagits
fram. Delar av framtaget material har bearbetats och beskrivs i kommande tre stycken.

4.1.1. Rumslighet och karaktär

Utredningsområdet ligger väster om samhället Ulvåker. I stort ingår landskapet i Västra
Götalands slättlandskap, vilket karaktäriseras av ett öppet och mycket flackt
jordbrukslandskap. Området kring sträckan ligger i de västra delarna av Vadsbo-
Kåkindsslätten där landskapet växlar mellan öppna slätter och skogsklädda, svagt
böljande partier. Utmärkande i landskapet är vattendraget Ösan som meandrar i nord-
sydlig riktning och korsar väg 2936.

Landskapet har utifrån lokalt särskiljande egenskaper delats in i mindre
karaktärsområden. Totalt har fem karaktärsområden som berör utredningsområdet
identifierats och avgränsat, se Figur 4.

1. Åbrovallen idrottsplats

2. Altorps slättlandskap

3. Ösans å/-ravinlandskap

4. Altorps skogsområde, väst om Ulvåker

5. Ulvåker tätort
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Figur 4. Karta över områdets landskapstyper och karaktärsområden

Landskapsbilden varierar utmed sträckan med tydliga delområden. Den västra halvan av
sträckan präglas av ett öppet jordbrukslandskap, centralt avdelat av ån Ösan. Söder om
vägen, på den västra sidan om Ösan, ligger Åbrovallen idrottsplats med flera
fotbollsplaner, se Figur 5. Mellan idrottsplatsen och Ösan angränsar en fastighet med ett
bostadshus och en lindallé mot vägen. Norr om bron över Ösan växer enstaka träd och
buskar längs vattendraget, medan den del av ån som ligger söder om vägen ramas in av
tät vegetation, se Figur 6. Ösan skapar en naturlig syd-nordlig riktning i
jordbrukslandskapet, vilket i området förstärks av länsväg 2935 som går parallellt med
ån. I utredningsområdet finns även en geografisk riktning i landskapet från öst till väst
markerad av väg 2936, vilken den nya gång- och cykelvägen kommer följa, se Figur 9.
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Figur 5. Sträckan börjar i väst vid Åbrovallens idrottsplats

Figur 6. Ösan och dess omgivande trädridåer söderut, sett från bron på väg 2936

Öster om Ösan består landskapet återigen av öppen åkermark på båda sidor av vägen,
där odlingsmarken delas upp av den korsande vägen mot Stora Altorp, väg 2935. I
korsningen mellan väg 2936 och väg 2935 erbjuds vyer ut över öppna åkrar på båda
sidor om vägen. Vägarna upplevs vara anpassade till det flacka landskapet och har båda
en låg profil som inte stör landskapsbilden. Åkerlandskapet är relativt storskaligt och
flackt med slänter av varierande grad ner till ån Ösan. Den östra delen av
utredningsområdet, innan vägen når Ulvåker tätort, går sträckan genom ett område av
produktionsskog, se Figur 7. Skogen består främst av barrträd, lövträd förekommer i
skogsbrynen närmast vägen. Vid tidpunkten då platsen besöktes hade delar av skogen
avverkats, se Figur 8. Skogen möter de västra delarna av Ulvåker, där bebyggelsen är
etablerad längs väg 2936 och Ringvägen.
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Figur 7. Efter Ösan omges vägen österut av öppen jordbruksmark. Vägen går genom ett skogsområde
innan villasamhället Ulvåker tar vid.

Figur 8. Delar av skogsområdet väster om Ulvåker har avverkats.

4.1.2. Bebyggelse och verksamhet

Ulvåker är ett mindre villasamhälle norr om Skövde med cirka 250 invånare (Skövde
kommun 2018b). 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.

I utredningsområdet återfinns enskilda fastigheter med bostadshus som gränsar mot
vägen dels utmed Ringvägen i öster, dels strax väster om Ösan. I det öppna
jordbrukslandskapet kan några enstaka jordbruksfastigheter skymtas norr om vägen.

4.1.3. Målpunkter, rörelsemönster och barriärer

Genom en strukturanalys över området har ett viktigt stråk mellan Ulvåker och Stöpen
identifierats, se Figur 9. Analysen utgår från landskapets strukturella förutsättningar,
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med bland annat målpunkter, bebyggelse och befintliga vägar. Resultatet ger därav inte
information om människors faktiska rörelse eller nyttjande av landskapet.
Kompletterande information kring detta kan inhämtas vid samråd med allmänheten.

I Stöpen bor cirka 1330 invånare och i samhället finns målpunkter såsom förskola, skola,
idrottsplats och livsmedelsbutik (Skövde kommun 2018a). Åbrovallen idrottsplats är en
viktig målpunkt i området och många barn och ungdomar förflyttar sig till och från
anläggningen från både Stöpen och Ulvåker (Skövde kommun 2018a & Skövde kommun
2018b). Idrottsplatsen rymmer både flertalet utomhusplaner och en inomhushall med
konstgräs. Vid Åbrovallan utgör en befintlig gång- och cykelväg, som leder vidare in till
Stöpen, en målpunkt för oskyddade trafikanter. Även i öster finns en befintlig gång- och
cykelväg genom Ulvåker.

Centralt i utredningsområdet finns en fyrvägskorsning mellan väg 2936 och väg 2935. I
anslutning till korsningen finns en busshållplats, med ett hållplatsläge på vardera sida av
väg 2936, se Figur 9. Det saknas i dagsläget säkra passager vilket medför att vägarna
skapar barriärer för de som har behov att korsa den.

Figur 9. Strukturanalys över området
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Då det i dagsläget saknas en gång- och cykelväg mellan Ulvåker och Åbrovallen måste
oskyddade trafikanter samsas på vägen med övrig trafik. För boende i Ulvåker, som har
behov av att ta sig till Åbrovallen eller vidare till Stöpen, utgör vägsträckan mellan
Ulvåker och Åbrovallen en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

4.2. Markanvändning och planförhållanden

4.2.1. Riksintressen

Projektet berör inga riksintressen.

4.2.2. 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.
Strandskyddsområdet 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.

Ösan omfattas av strandskydd (100 meter) enligt 7 kap. miljöbalken.
Utredningsområdet passerar Ösan och genom det strandskyddade området, se Figur 10.
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 strandskyddat område vid byggande av allmän väg och tillstånd för
vattenverksamhet. Strandskyddets syfte kommer att beaktas i kommande arbete inom
planläggningsprocessen samt ske i samråd med länsstyrelsen.
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Figur 10. Strandskydd på 100 meter är markerat runt Ösan

4.2.3. 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 inom planläggningsprocessen samt
ske i samråd med länsstyrelsen.

Inom utredningsområdet finns en lindallé (Figur 11 och Figur 12), som omfattas av det
generella biotopskyddet. Allén ligger nära vägen på den södra sidan.

4.2.4. 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).

De sista cirka 60 meterna av sträckan i östra delen av utredningsområdet inom planlagt
område för detaljplanen 16-LOC-207 (Skövde kommun, Plankarta).



Sida 18 (42)

4.2.5. Markanspråk

När en gång- och cykelväg ska anläggas kommer Trafikverket behöva ta mark i anspråk
med vägrätt för den mark som behövs för gång- och cykelvägens utbredning. Hur
mycket mark det handlar om varierar utifrån de förutsättningar som finns, men
Trafikverket strävar efter att göra så små intrång som möjligt.

Längs sträckan för detta projekt finns på den södra sidan en in-/utfart till en
idrottsanläggning samt två in-/utfarter till ett flertal fastigheter med privatbostäder. En
fastighet ungefär på mitten av sträckan och en längst i öster har tomtanläggningar nära
vägen. På den norra sidan finns en in-/utfart till ett flertal fastigheter med
privatbostäder samt en avloppspumpstation.

På den västra halvan av sträckan omges vägen på båda sidor av jordbruksmark och på
den östra halvan av skogsmark. Det finns en åkeranslutning på den norra sidan av
vägen, samt två skoganslutningar, varav den enda på den norra sidan och den andra på
den södra sidan.

Det finns en registrerad energibrunn längs sträckan, men inga registrerade
dricksvattenbrunnar (Sveriges geologiska undersökning, Kartvisare).

Under samrådsförfarandet kan även fler aspekter gällande markanspråk synliggöras.
Dessa kommer att hanteras vidare i planläggningsprocessen.
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4.3. Miljöförutsättningar

4.3.1. Naturmiljö

Inga naturreservat eller några andra dokumenterade bevarandevärda områden ur
naturmiljösynpunkt finns inom utredningsområdet.

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning AB 2017) 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 1.

Tabell 1. 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 11.

Figur 11. 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. 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,
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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 sällsyntare arter som ål
och asp kan förekomma. 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. 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.

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 12. 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.

Figur 12. Lindallé som omfattas av det generella biotopskyddet (Källa: Svensk Naturförvaltning AB
2017)

Övriga delar av utredningsområdet har lågt naturvärde. I väst utgörs stora arealer av
åkermark samt en gräsmatta med fotbollsplaner. I de östra delarna av
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utredningsområdet finns produktionsskog bestående till största delen av tall. Närmast
Ringvägen, på södra sidan av vägen har skog nyligen avverkats.

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 som
förekommer i Ösan är rödlistad som nära 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 skall hittas inom utredningsområdet är
därför liten. (WSP Sverige 2019)

4.3.2. 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. Området
tillhör en gammal förhistorisk bygd som legat ovanför havsnivån under mycket lång tid,
drygt 10 000 år och registrerade lämningar i FMIS pekar på tidiga bosättningar i
landskapet. Spridda lösfynd med flintredskap och gravar antyder att platsen nyttjats
från stenålder och framåt. De förhistoriska lämningarna består bland annat av
boplatsindikerande fyndplatser med stenyxor och hålmejsel (RAÄ nr Frösve 10:1, 32:1,
35:1, 76:1). På höjdryggar och impediment åkerholmar) ligger gravar och agrara
lämningar i landskapet såsom stensättningar (RAÄ nr Locketorp 3:1 m fl, 2:1-2) och
fossil åkermark (RAÄ nr Locketorp 2:3, 3:3, 68:1). En domarring har registrerats i
skogsmarken söder om Ulvåker (Skog och Historia). Längs Ösan finns rester av
vattenanknutna lämningar bland annat kvarnar och pappers- och träindustrier
(Figur 14). Jordarten i området visar på sandiga jordar med inslag av silt, mellan
idrottsplatsen vid Åbro och väg 2935, det vill säga området kring Ösan, är jorden
lerhaltig. I modern tid har delar av skogsmarken på södra sidan av väg 2936 avverkats
och på den norra sidan har ledningar grävts ned i marken (Figur 13).

En arkeologisk undersökning utfördes år 2 000 i närheten av Åkleby, cirka 200 meter
söder om utredningsområdet (RAÄ nr Frösve 19:2). Undersökningen föranleddes av att
slaggförekomst och täktgropar noterats. Vid förundersökningen påträffades dock inget
av antikvariskt intresse (Figur 14).
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Figur 13. En ledning norr om vägen är nedgrävd i modern tid (gulmarkerat), söder om vägen är stora
delar av skogspartiet avverkat (grönmarkerat)

Figur 14. Fornlämningsbilden i det omgivande landskapet

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 och Figur 15).
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Figur 15. Minnessten påträffad vid fältbesök i maj 2018

Bron som går över Ösan är modern men fundamenten nere vid vattenytan består av
huggna stenblock av äldre karaktär. Stenblocken förekommer på båda sidor om Ösan
och på både norra och södra sidan om väg 2936. Stenarna kan vara en del av en tidigare
brokonstruktion, som legat här eller i närheten. Konstruktionen se ut att ha påverkats i
modern tid, lagren är omrörda med kross instoppat mellan stenblocken (Figur 16).

Figur 16. Äldre huggna stenblock som kan ha tillhört en tidigare bro. Lagren är omrörda, mellan de
större stenblocken ligger kross.

Via historiskt kartmaterial kan bron följas tillbaka till 1916 som avritad på en
avsöndringskarta (äldre uttryck för jorddelning av fastigheter) i form av en träbro. På
skifteskartorna över Altorps ägor från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet,
liksom Häradskartan från 1877, saknas överfart över Ösan vid Åbro. Behövde man ta sig
från Ulvåker västerut verkar närmaste överfart ha legat vid Herrekvarn cirka 1,5
kilometer norrut (Generalstabskartan, 1845). Vägen från Ulvåker har anslutit innan ån
till nuvarande väg 2935 och sedan fortsatt rakt norrut längs med Ösans östra sida
(Figur 18).
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På kartor äldre än 1916 går det alltså inte att hitta några markeringar av en bro över
Ösan, varken i befintligt läge eller i närheten. Den första bron vid Åbro ser ut att ha
uppförts kring förra sekelskiftes början. Stenblocken som idag är en del av den nya
brons fundament, skulle kunna härledas från denna tid. Nuvarande raka sträckning med
överfart över Ösan i befintligt läge syns på det ekonomiska kartbladet från år 1956 och
kan vara ett resultat av ett behov av bättre bilväg till och från det alltmer växande
samhället Ulvåker på 1950-talet. Enligt Trafikverkets system Batman (register för broar,
tunnlar mm) är bron uppförd 1961. Kanske att bron förbättrades 1961 och att
minnesstenen placerades intill för att påminna om en viktig händelse 10 år tidigare och
på samma gång markera läget för bron.

Kulturmiljöprogram
Vid Ringvägen i Ulvåker ligger bebyggelse som pekats ut i Skövde kommuns
kulturmiljöprogram som bevarandevärd. Området omfattas av friliggande enplansvillor
och är en bra representant för den intensiva utbyggnaden som skedde av Ulvåkers
järnvägssamhälle på 1960- och 70-talet. Husen är enplanshus med källare och nästan
samtliga har fasad i rödbrunt eller rött tegel. Områdets skyddsvärde utgörs av helheten
och inte av enstaka byggnader, se Figur 14 och Figur 17. (Skövde kommun,
Västergötlands museum & Västra Götalandsregionen Västarvet 2011)

Figur 17. Bebyggelsen längs Ringvägen i Ulvåker (Källa: Google Maps 2011)

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:

· Ett förhistoriskt landskap
De många lösfynden av flintverktyg indikerar att mänsklig aktivitet funnits i
området under lång tid. Agrara lämningar i det omgivande
jordbrukslandskapet i form av fornåkrar visar på kontinuitet i
markanvändningen. Området är än idag en jordbruksbygd. Ån Ösan som
legat mitt i jordbruksmarkerna har både avgränsat och sammanfört olika
byar och har i alla tider fungerat som viktig resurs och försörjningskälla.

· Ålderdomligt odlingslandskap
Området uppvisar på de historiska kartorna ett skiftat odlingslandskap som
kan vara svåra att uppfatta. De utflyttade gårdarna efter skiftena syns som
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öar i jordbrukslandskapet. Gården Altorp ligger kvar på ursprungligt läge
för huvudhemmanet och syns som en ensamgård norr om
utredningsområdet, se Figur 18. Altorp tillsammans med Åkleby har brukat
marken inom utredningsområdet.

· Utmarkslandskap
Utredningsområdet passerar ett gammalt utmarkslandskap som tidigare
hört till gårdarna i Altorp, Stöpen och Åkleby, se Figur 18. Utmarks-
landskapen har nyttjats som ett nödvändigt resursområde när det gäller
uttag av timmer, djurbete, kanske kolningsverksamhet och jakt.

· Tidstypisk och bevarandevärd bebyggelse
Ringvägen är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. I östra delen av
utredningsområdet ligger ett område med mindre enplanshus i tegel. Husen
representerar den expansiva utbyggnadsperioden som skedde i Ulvåker på
1960- och 70-talet, se Figur 17.

· Kommunikationsstråk
Ålderdomliga vägsträckningar passerar och korsar utredningsområdet.
Vägarna kan följas ner till 1700-talet, men har förmodligen nyttjats längre
tillbaka än så, se Figur 18. Väg 2936 som den går i landskapet idag, är i
relation till det omgivande kulturlandskapet en förhållandevis ung väg
(mitten 1900-tal). Söder om väg 2936 har en äldre sträckning av vägen legat
som är synlig på storkifteskartan för Altorp från år 1800 (röd linje i
Figur 18). Då anslöt vägen från Ulvåker till nuvarande väg 2935 öster om
Ösan och gick alltså inte på bro över Ösan. Det är först på kartor från början
av 1900-talet som vägen med bro över Ösan i nuvarande läge dyker upp.

Figur 18. Kartöverlägg som visar inägor och markerar utmarker för Altorps hemman från år 1793 och år
1800. Röda linjer avser äldre vägsträckningar. (Källa: Lantmäteriet, Akt: P57-2-2, P57-2:1)
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4.3.3. 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.

Utredningsområdet avrinner vid Ulvåker till Ösan-Frösve till Skövde (SE648207-
139009) som är en 13 kilometer lång del av vattendraget Ösan, se Figur 19. Ösan-Frösve
till Skövde har en medelvattenföring över en kubikmeter per sekund.

Figur 19. Vattenförekomster i området (Källa: sammanställt utifrån Vatteninformationssystem Sverige,
Vattenkartan)

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 2 nedan
sammanfattas status och kvalitetskrav för Ösan-Frösve till Skövde.
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Tabell 2. 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
difenylterar

*Den kemiska statusen uppnår ej god, på grund av polybromerade difenylterar och kvicksilver vilka
överstiger gränsvärden. Dessa parametrar är förhöjda i samtliga svenska ytvatten. För Ösan – Frösve till
Skövde är övriga föroreningar för kemisk status ej klassificerade i Vatteninformationssystem Sverige.

Den ekologiska statusen är klassificerad utifrån biologiska, fysikalisk kemiska och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer där de hydromorfologiska faktorerna är styrande
för vattenförekomsten Ösan-Frösve till Skövde. Detta eftersom de biologiska och
fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna har klassificerats med hög eller god status.

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 2017)

Det finns ingen klassad grundvattenförekomst inom influensområdet.

4.3.4. Naturresurser

Som redovisats under kapitel 4.2.5 så finns det en registrerad energibrunn längs
sträckan, men inga registrerade dricksvattenbrunnar (Sveriges geologiska undersökning,
Kartvisare).

Väg 2936 omges av både jordbruksmark och skogsmark på båda sidor, se Figur 1. Jord-
och skogsbruk är naturresurser som är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 §
miljöbalken. Mark av denna typ får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga
samhällsintressen.

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).

4.3.6. Rekreation och friluftsliv

Förutsättningarna för rekreation och friluftsliv i omgivningarna kring den aktuella
sträckan utgörs framför allt av Åbrovallens idrottsanläggning som är mycket populär i
trakten. 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 2019-03-29).
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4.3.7. Människors hälsa

Trafiken 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 (se kapitel 4.4.1) är så låga att
miljökvalitetsnormerna för PM101 och kvävedioxid inte överskrids (Brydolf, M. &
Lövenheim, B. 2012).

4.4. Befintlig väganläggning

4.4.1. Trafik och vägstandard

På den aktuella sträckan är vägbredden mellan 5,0 och 6,5 meter. Skyltad hastighet är
70 km/h längs nästan hela sträckan, med undantag för området 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.

Trafikflödet på västra delen av sträckan, från infarten till Åbrovallen fram till
fyrvägskorsningen, uppmättes år 2011 till 1 030 fordon per årsmedeldygn (ÅDT). På den
östra delen av sträckan, från fyrvägskorsningen fram till Ulvåker, var motsvarande siffra
1160 fordon. Andelen tung trafik var cirka sex procent längs hela sträckan (Trafikverket,
NVDB på webb).

4.4.2. Kollektivtrafik

Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken i regionen. Det finns en busshållplats längs
sträckan, vid anslutning till fyrvägskorsningen mellan väg 2636 och väg 2935, med
hållplatslägen på vardera sida om vägen, se Figur 9.

På sträckan går det skolskjutstrafik till och från skolan i Stöpen som ligger väster om
utredningsområdet.

4.4.3. Farligt gods

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

4.4.4. Olycksdata

Under en tioårsperiod (2008–2017) har det skett fyra olyckor med personskada till följd
på aktuell sträcka. Samtliga olyckor klassades som lindriga olyckor. I en av olyckorna var
en oskyddad trafikant (fotgängare) inblandad (Strada 2018-07-04).

1 PM10 är ett vanligt mått på partiklar, som förenklat är massan av partiklar i luften som är
mindre än tio mikrometer (µm) i diameter
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4.5. Byggnadstekniska förutsättningar

4.5.1. Befintliga ledningar

Enligt Ledningskollen (2018-03-27) finns både längsgående och korsande ledningar på
sträckan:

· vatten- och avloppsledningar

· elledningar

· tele- och optoledningar

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

4.5.2. Konstbyggnader

Ungefär mitt på sträckan passerar väg 2936 över Ösan på en bro, se Figur 20. 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 20. Bild på bron över Ösan tagen mot väst

4.5.3. Geotekniska förhållanden

Mellan infartsvägen till Åbrovallen och korsningen med väg 2935 går vägen i en svacka.
I botten av svackan ligger bron över Ösan. Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
genomförde år 1960 en geoteknisk undersökning inför byggnationen av bron.
Undersökningen redovisade inga sonderingar, däremot finns tolkade jordlager och
bergnivåer. Undersökningen visade också att marken i anslutning till bron består av
cirka sju meter lera som underlagras av stenig morän med en mäktighet mellan två och
fyra meter. Förmodat berg har påträffats mellan nio och elva meters djup under
markytan.



Sida 30 (42)

Från korsningen med väg 2935 och cirka 180 meter österut består marken av silt eller
lera enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta. På sträckan närmast
Ulvåker består marken av sand (cirka 360 meter).

4.5.4. Dagvattenhantering

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

Från Åbrovallen och två tredjedelar av sträckan österut 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.

4.5.5. Markavvattningsföretag

Inom utredningsområdet finns ett markavvattningsföretag; Altorps dikningsföretag från
år 1942, se Figur 21. Markavvattningsföretaget avvattnas åt två olika håll med vägen som
vattendelare.

Figur 21. Altorps dikningsföretag av år 1942. Båtnadsområde är det område som får nytta av
markavvattningen. (Källa: utdrag från länsstyrelsen Västra Götalands län, Informationskartan Västra
Götaland)
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Påverkan på Altorps dikningsföretag av år 1942 kommer att utredas vidare i den
fortsatta planläggningsprocessen. Hänsyn till markavvattningsföretaget kommer att tas i
samband med projektering så att påverkan minimeras.

4.5.6. 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 beräknade högsta vattenståndet i Ösan vid bron beräknades år 1961 vara 75,80
meter över havet. En ny beräkning har utförts år 2018 inom ramen för detta projekt.
Resultatet visar att högsta vattenståndet uppgick till 75,82 meter över havet. Det finns
därmed ingen risk för att den planerade gång- och cykelvägen kommer att påverkas av
höga vattennivåer i Ösan.

 Projektets lokalisering och utformning

5.1. Val av standard/utformning

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

Referenshastighet: Gång- och cykelvägen dimensioneras efter 30 km/h.

Bredd: Enligt avtal mellan Trafikverket och Skövde kommun ska gång- och cykelvägen
projekteras med bredden 2,5 meter. Avsteg från detta kan komma att ske vid trånga
sektioner. Gång- och cykelvägen ska beläggas med asfalt på hela sträckan.

Linjeföring: Gång- och cykelvägen ska ha en medveten linjeföring som anpassar sig
efter landskapet eller till närliggande väg. Lutningarna bör hållas till önskvärd nivå,
vilket motsvarar max 7 procent. Detta för att inte gång- och cykelvägen ska upplevas för
brant att gå och cykla på. Önskvärt tvärfall på gång- och cykelvägen är 0,5–2,5 procent.

5.2. Val av lokalisering

På sträckan längs vägen föreslås en gång- och cykelväg. I detta skede av
planläggningsprocessen är det inte beslutat på vilken sida av vägen 2936 som gång- och
cykelvägen ska förläggas. Över ån Ösan planeras en separat gång- och cykelbro som med
hänsyn till befintlig bros grundläggning bör förläggas cirka sju meter ifrån den befintliga
vägbron. Den nya bron planeras anläggas med ett spann över ån med en spännvidd på
cirka 20 meter.

Byggnation av gång- och cykelvägen kan ge upphov till stabilitets- och sättningsproblem,
särskilt i anslutning till Ösan. Geotekniska förstärkningsåtgärder som till exempel
bankpålning kan bli aktuellt.
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Om gång- och cykelvägen anläggs på den norra sidan av väg 2936 kommer två passager
över vägen att behövas, för att kunna ansluta till befintliga gång- och cykelvägar på ett
trafiksäkert sätt.

Vid anläggande av gång- och cykelvägen på den södra sidan av vägen kan den anslutas
direkt till befintliga gång- och cykelvägar både västerut mot Stöpen och österut mot
Ulvåker. Då kan två passager över väg 2936 undvikas.

Busshållplatserna i anslutning till korsningen vägarna 2936/2935 föreslås flyttas till nytt
hållplatsläge vid Åbrovallen. Fortsatt dialog i denna fråga kommer ske med Västtrafik
och kommunen vidare i planläggningsprocessen.

Där det finns utrymme föreslås att gång- och cykelvägen avskiljs från körbanan med ett
dike, se Figur 22. Vid trängre sektioner föreslås att gång- och cykelvägen avskiljs från
körbanan med ett lågt betongelement, ett så kallat gång-, cykel-, och mopedstöd (GCM-
stöd) eller med ett kantstöd, se Figur 23 och Figur 24.

Figur 22. Exempel sektion med dike

Figur 23. Exempel sektion med GCM-stöd

Figur 24. Exempel sektion med kantstöd
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 Effekter och deras tänkbara betydelser
I detta kapitel beskrivs kortfattat de effekter som projektet kan medföra för de aspekter
som presenterats i kapitel 4.

6.1. Upplevelsen och användningen av landskapet

En gång- och cykelväg bedöms inte ha en väsentlig påverkan på den befintliga
landskapsbilden i området. Detta då odlingslandskapet är relativt storskaligt och
bedöms klara den förändring som en gång- och cykelväg innebär. Ett skogslandskap är
generellt mer tåligt för förändring i jämförelse med ett mer öppet landskap då den
visuella påverkan minskas av omkringliggande skog. Avverkningar och nyplanteringar
ger skiftningar i områdets karaktär över tid och då sträckning av gång- och cykelvägen är
planerad att följa befintlig väg 2936 kommer upplevelsen av landskapsrummet i
skogsområdet inte få en större förändring. I det öppna jordbrukslandskapets bedöms
landskapsbilden dock vara känsligt för nya, visuellt avvikande objekt, exempelvis vallar
eller höga vägbankar. Gång- och cykelvägen bör därför utformas i samspel med befintlig
väg och med hänsyn till landskapets topografi och omgivande terräng.

I och med anläggandet av en gång- och cykelbro över Ösan kommer viss vegetation
behöva avverkas. Detta, samt åtgärder som skulle kunna beröra lindallén på den södra
sidan av vägen vid den privata fastigheten intill Ösan, kan ge en negativ påverkan på
landskapsbilden. En gång- och cykelbro kan dock även ha en positiv inverkan i miljön,
då det skapar en säker plats varifrån gång- och cykeltrafikanten kan njuta av
omgivningen och utsikten över ån.

Gång- och cykelvägen har även en positiv påverkan då tillgängligheten ökar mellan
Ulvåker tätort och Stöpen med dess målpunkter. Barriäreffekterna minskar för boende i
området och vägen får en sammanbindande funktion mellan Ulvåker och Åbrovallens
idrottsplats.

6.2. Markanvändning och planförhållanden

6.2.1. Strandskydd

Ån Ösan omfattas av strandskydd och intrång sker oavsett val av sida. Under byggtiden
kommer skyddsåtgärder vidtas för att undvika grumling och förorening av mark och
vatten. Kringliggande vegetation kommer att skyddas mot skador. Projektet motverkar
inte strandskyddets syfte då det inte utgör något hinder för allmänheten att få tillgång
till Ösan och dess strandområden.

6.2.2. Generellt biotopskydd

Om gång- och cykelvägen förläggs på den södra sidan kan den biotopskyddade allén
komma att påverkas. I det fortsatta arbetet kommer hänsyn tas för att undvika eller
minimera intrång i allén.
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6.2.3. Kommunala planer

Gång- och cykelvägen kommer att beröra detaljplanen ”16-LOC-207”. Till vilken
omfattning detaljplanen kan komma att beröras beror på gång- och cykelvägens
utformning. Detta kommer att utredas i den fortsatta planläggningsprocessen. Gång-
och cykelväg bedöms förenligt med ovanstående detaljplan.

Projektet strider inte mot gällande översiktsplan.

6.2.4. Markanspråk

Projektet kommer innebära ett markintrång i direkt anslutning till väg 2936. Fastigheter
kommer påverkas på de delar av sträckan där marken angränsar till vägen. En in-/utfart
till fastigheter med privatbostäder, en avloppspumpstation, samt en åkeranslutning och
en skogsanslutning kan påverkas om gång- och cykelvägen förläggs på den norra sidan.
Om gång- och cykelvägen förläggs på den södra sidan kan en skogsanslutning, ett fåtal
in-/utfarter till fastigheter med privatbostäder samt ett fåtal tomtanläggningar påverkas.
På både norra och södra sidan finns jordbruksmark och skogsmark som kan påverkas.
Gång- och cykelvägens utformning och tekniska lösningar ska i möjligaste mån anpassas
för att markintrånget ska bli så litet som möjligt.

6.3. Miljöeffekter

6.3.1. Naturmiljö

Oavsett val av sida för den planerade gång- och cykelvägen, kommer intrång att ske i
något av de två naturvärdesobjekt som är kopplade till ån Ösan. Väg 2936 delar idag upp
vattendraget och dess omgivande trädridå, därmed bedöms anläggning av gång- och
cykelbron inte medför någon negativ påverkan för den biologiska mångfalden. Eftersom
befintlig bro utgör en barriär kommer möjligheter för att minska barriäreffekterna att
utredas vidare. Byggnation av den nya gång- och cykelbron kommer även anpassas efter
Trafikverkets Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323) för att minimera effekten på
naturmiljön.

Att arbeta i vatten kräver försiktighet för att inte påverka dess naturmiljövärden
negativt, till exempel kan grumling av vattnet påverka de ekologiska förutsättningarna
för vattenlevande organismer. Negativa effekter kan dock generellt minimeras genom
hänsynsåtgärder.

Lindallén kommer att påverkas om gång- och cykelvägen förläggs på den södra sidan av
vägen. Lindallén är ett känsligt objekt i landskapet. Äldre träd bör sparas i den mån som
är möjligt, eftersom dessa kan tänkas utgöra viktiga livsmiljöer för olika arter. Hänsyn
till allén kommer att tas i den fortsatta planläggningsprocessen.

6.3.2. 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. Risk för påverkan finns även för stenfundamentet som
tillhör bron över ån Ösan. Brons huggna fundamentstenar kan vara en del av en äldre
brokonstruktion som via historiskt kartmaterial kan härledas till 1916. Hänsyn till
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objekten kommer tas i den fortsatta planläggningsprocessen för både vägplan och
vattenverksamhet.

Gravar och fornåkrar som ligger på impediment och i mindre skogspartier i närområdet,
utgör lägen som påminner om platser inom utredningsområdet. Jordmånen i området
kan ha skapat förutsättningar för förhistoriska bosättningar. Historiska skogslämningar
såsom stensträngar, tjärdala eller kolbottnar kan finnas i skogen som nyttjats som
resursområde. Lämningar kan dock ha påverkats i samband med nedläggning av
ledningar och skogsavverkning. Mot bakgrund av relativt sparsam omkringliggande
känd fornlämningsbild bedöms sannolikheten för nyfynd som låg.

Odlingslandskapet är förhållandevis storskaligt och redan idag klyvs landskapet av väg
2936 som går i 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.

6.3.3. Vattenmiljö

Den planerade gång- och cykelvägen kommer innebära nya hårdgjorda ytor, vilket
resulterar i ett ökat dagvattenflöde och ökad föroreningstransport. Den ökade mängden
hårdgjord yta i förhållande till den totala hårdgjorda ytan inom recipientens
avrinningsområde är emellertid mycket liten.

Trafiken på gång- och cykelvägen kommer i sig generera inget eller ett mycket litet
tillskott av föroreningar, men hänsyn måste tas till föroreningar från trafikbelastningen
på intilliggande väg 2936. Merparten av de föroreningar som uppkommer inom
vägområdet förs bort luftburet och avsätts inom några meter från den trafikerade ytan.
Årsmedeldygnstrafiken på sträckan är emellertid låg. 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). Baserat på ovanstående bedöms den ökade
föroreningstransporten bli marginell.

Vid anläggning av bro över Ösan finns risk för påverkan på vattendragets
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Påverkans omfattning beror på brons lokalisering
och utformning. I nuläget planeras bron att utgöras av ett spann med två landfästen och
därmed bedöms påverkan att komma ske på den ingående kvalitetsfaktorn morfologiska
tillstånd i vattendraget. Vidare utredning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna
kommer att genomföras inom processen för vattenverksamhet och kommande
miljökonsekvensbeskrivning.

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

6.3.4. Naturresurser

Eventuell påverkan på den energibrunn som ligger längs sträckan kommer utredas
vidare i den fortsatta planläggningsprocessen.
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Gång- och cykelvägen kommer att ta jordbruksmark och skogsmark i anspråk, oavsett
utformning och placering. Markintrånget kan komma att göras direkt i anslutning till
befintlig väg. Byggnation av en gång- och cykelväg anses tillgodose väsentliga
samhällsintressen och bedöms därmed vara förenlig med 3 kap. 4 § miljöbalken.
Brukandet av kvarvarande jordbruksmark och skogsmark bedöms inte försvåras.

6.3.5. Förorenad mark

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

Dikesproverna visar att mängden organiska ämnen från biltrafiken ej överskrider
Naturvårdsverkets riktvärden.  Massorna kan återanvändas som fyllnadsmassor vid
behov och hanteringen av dessa i byggskedet kommer att utredas i den fortsatta
planläggningsprocessen.

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.

6.3.6. Rekreation och friluftsliv

En ny gång- och cykelväg förbättrar förutsättningarna för rekreation och friluftsliv i
området då tillgängligheten till både Åbrovallen och Ösan ökar. En gång- och cykelväg
förbättrar förutsättningarna för rekreation och friluftsliv i området då tillgängligheten
till Åbrovallen ökar. Det ger även bättre tillgänglighet till att fiska i Ösan, både längs
stranden och från en gång- och cykelbro. Gång- och cykelvägen förbättrar möjligheten
för pendling med cykel och till fots till bland annat skolan i Stöpen och till idrottsplatsen
Åbrovallen.

6.3.7. Människors hälsa

Projektet påverkar inte trafikflödena på väg 2936. De trafikanter som kommer nyttja
den planerade gång- och cykelvägen kommer dock att exponeras för de luftföroreningar
som alstras av fordonstrafik på vägen. Baserat på det låga trafikflödet bedöms det inte
föreligga någon hälsorisk vad gäller luftkvalitet eller bullerstörningar.
Ingen bullerutredning kommer att utföras för utbyggnaden. Under byggtiden kan
åtgärderna medföra tillfälliga störningar i form av buller, vibrationer och damm.

Projektet bedöms förbättra livskvaliteten för boende i området och bidra till en positiv
miljö- och hälsoutveckling då möjligheterna för aktiva transporter ökar.

6.4. Trafiksäkerhet och framkomlighet

För oskyddade trafikanter kommer trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras
med en gång- och cykelväg och föreslagna passager. En separat gång- och cykelväg
medför att oskyddade trafikanter inte behöver samsas med fordonstrafik på väg 2936.
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 Miljöåtgärder
Med miljöåtgärder menas åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka
eller avhjälpa negativa miljöeffekter. Inom ramen för aktuellt projekt föreslås
nedanstående miljöåtgärder. Ytterligare åtgärder kommer att utredas i det fortsatta
arbetet:

· Särskilda skyddsåtgärder kommer vidtas vid arbete i och omkring Ösan.

· Hanteringen av lindallén ska utredas vidare för att minimera påverkan på
densamma.

· Den minnessten som påträffats vid vägkanten intill bron över Ösan, föreslås
sättas upp och synliggöras. Samråd tas med Länsstyrelsen om placering.

· Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet
ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen
(KML), 1988:950, 2 kap.

 Bedömning av projektets miljöpåverkan
Trafikverket gör bedömningen att projektet ej kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan både gällande byggnation av gång- och cykelvägen och anläggning av
bron. Bedömningen grundar sig i projektets omfattning och den effekt som planerad
anläggning bedöms ge på områdets värden. Gång- och cykelvägens slutliga lokalisering
och utformning kommer i möjligaste mån att anpassas för att minimera negativ
påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Markintrång i samband med
anläggandet av gång- och cykelvägen kommer att ske i anslutning till vägen.
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 Fortsatt arbete
Nedan listas ett antal punkter som i nuläget är viktiga att ta med i det fortsatta arbetet,
utifrån den kunskap som finns framme idag. Fler punkter kan tillkomma när mer
information om projektet, dess förutsättningar och påverkan kommer fram i den
fortsatta samrådsprocessen.

· Gång- och cykelvägens placering och utformning kommer utredas vidare i den
fortsatta planläggningsprocessen. I arbetet med detaljutformningen kommer
hänsyn bland annat tas till områdets förutsättningar, passager för in- och
utfarter, passagen över Ösan samt till tillgänglighet till målpunkter.

· Eventuell påverkan på allén som omfattas av det generella biotopskyddet
kommer att utredas vidare i den fortsatta planläggningsprocessen.

· Potentialen att stöta på icke kända fornlämningar har bedömts finnas. Samråd
med länsstyrelsen ska hållas angående eventuella krav på arkeologisk utredning.
Avseende påverkan på brofundament och minnessten vid Åbro bedöms krav på
tillstånd enligt kulturmiljölagen kap. 2 ej som aktuellt, då lämningarna bedömts
vara tillkomna under 1900-talet.

· Tillstånd för vattenverksamhet för ny bro över Ösan kommer att sökas hos
Mark- och miljödomstolen.

· Vidare analys av behovet av geotekniska förstärkningsåtgärder kommer att
utföras i den fortsatta planläggningsprocessen för att utreda frågan.

· Påverkan på Altorps dikningsföretag av år 1942 kommer att utredas vidare i den
fortsatta planläggningsprocessen. Hänsyn till markavvattningsföretaget
kommer att tas i samband med projektering så att påverkan minimeras.

· Då det finns risk för störningar under byggtiden kommer dessa att behandlas i
miljöbeskrivningen/miljökonsekvensbeskrivningen och mer detaljerat beskrivas
och regleras i den riskanalys som så småningom tas fram i samband med
upprättande av förfrågningsunderlag för byggnation.

· Samrådsprocessen kommer att fortsätta för att utbyta information och inhämta
synpunkter från länsstyrelsen, kommunen och enskilda som särskilt berörs. Vid
behov kommer samråd även att hållas med allmänheten och andra myndigheter
och organisationer.

· Befintligheter som ledningar och brunnar med mera i närheten av vägområdet
kommer att inventeras vidare.

· Underlag kommer tas fram för att utreda behovet av mark för tillfällig
nyttjanderätt.

· I det fortsatta arbetet är samordning med kommunal planering en viktig fråga
om åtgärden kan komma i konflikt med gällande detaljplan.
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