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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om strandskyddsdispens för väg på fastigheten
Tämta-Holmen 1:3
Ärendet har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispensen och Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig då den sökta
åtgärden inte omfattas av deras ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen medger dispens från strandskyddet för ny väg på fastigheten Tämta-Holmen 1:3

2013-03-05

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-05

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0481 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 71 76
Datum/avdelningschef: 2013-02-26 / bh

Programområde: 2

Sida

1(2)
Datum

Dnr

2013-03-18

2012/KS481 407

Charlotta Tornvall
Handläggare
Gunilla Lundqvist
Åbolidsringen 73
553 10 Jönköping

Strandskyddsdispens för väg på fastigheten TämtaHolmen 1:3, Borås Stad
Beslut
Du får dispens från strandskyddsbestämmelserna för väg på fastigheten TämtaHolmen 1:3 vid Säven, Borås Stad. Beslutet sker med stöd av 7 kap 18 b §
miljöbalken.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Ärendet
Er ansökan kom in till Kommunstyrelsen 18 juni. Du har sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för väg på fastigheten ovan. Ritning och karta har också
skickats in.

Anledningen till Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddsområden får man inte göra så att allmänheten får svårare att nå eller vara
i ett strandskyddsområde som man tidigare kunnat använda. Detta kan man läsa om i
7 kap 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen göra undantag från
strandskyddsbestämmelserna. Detta kan man läsa om i 7 kap 18 b och 18 c §§
miljöbalken.
Undantaget (eller dispensen) får man ge bara om det stämmer med strandskyddets
syfte som står att läsa om in7 kap 26 § miljöbalken. Grundtanken med strandskyddet
är att skydda allmänhetens möjlighet till friluftsliv och att bevara djurens och
växternas livsmiljöer på land och i vatten.
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Motivering

Platsen som berörs består idag av en stig som löper utmed ett dike och en
skogsplantering. Mellan vägen och strandområdet finns ett parti av sly och blandskog.
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man måste hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Ett av skälen är att man har en pågående verksamhet på platsen och man kan inte
göra utvidgningen av den utanför strandskyddsområdet. Kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för att ge dispens.
Kommunstyrelsen bedömer att detta stämmer med gällande översiktsplan och kraven
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.

Upplysningar
Länsstyrelsen granskar detta beslut och kommer att skicka ett beslut att man
godkänner eller överprövar kommunens beslut inom tre veckor från det att
kommunens beslut kommer in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva
kommunens beslut om man anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen. Först
efter att Länsstyrelsen har svarat så börjar dispensen gälla.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan du sätter igång.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om du inte påbörjar arbetet med vägen som
dispensen handlar om inom två år, från den dag då dispensbeslutet började gälla.
Arbetet ska avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Ditt överklagande ska i så
fall lämnas in till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar

Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Beslut om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten
Tämta-Holmen 1:3
Ärendet har remitterats till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker dispensen och Samhällsbyggnadsnämnden avstår från att yttra sig då den sökta
åtgärden inte omfattas av deras ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen medger dispens från strandskyddet för brygga på fastigheten Tämta-Holmen 1:3

2013-03-05

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-05

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0631 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 71 76
Datum/avdelningschef: 2013-02-26 / bh

Programområde: 2

Sida
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Datum

Dnr

2013-03-18

2012/KS0634 407

Charlotta Tornvall
Handläggare
Gunilla Lundqvist
Åbolidsringen 73
553 10 Jönköping

Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten
Tämta-Holmen 1:3, Borås Stad
Beslut
Du får dispens från strandskyddsbestämmelserna för brygga på fastigheten TämtaHolmen 1:3 vid Säven, Borås Stad. Beslutet sker med stöd av 7 kap 18 b §
miljöbalken.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Ärendet
Er ansökan kom in till Kommunstyrelsen 10 oktober 2012. Du har sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga på fastigheten ovan. Karta har också skickats
in.

Anledningen till Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddsområden får man inte göra så att allmänheten får svårare att nå eller vara
i ett strandskyddsområde som man tidigare kunnat använda. Detta kan man läsa om i
7 kap 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl kan Kommunstyrelsen göra undantag från
strandskyddsbestämmelserna. Detta kan man läsa om i 7 kap 18 b och 18 c §§
miljöbalken.
Undantaget (eller dispensen) får man ge bara om det stämmer med strandskyddets
syfte som står att läsa om in7 kap 26 § miljöbalken. Grundtanken med strandskyddet
är att skydda allmänhetens möjlighet till friluftsliv och att bevara djurens och
växternas livsmiljöer på land och i vatten.
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Motivering

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man måste hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Den planerade brygganligger inom ianspråktagen
tomt, där allmänheten inte har tillträde. Bryggan behöver också för sin funktion ligga
vid vattnet. Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Kommunstyrelsen bedömer att detta stämmer med gällande översiktsplan och kraven
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.

Upplysningar
Länsstyrelsen granskar detta beslut och kommer att skicka ett beslut att man godkänner eller överprövar kommunens beslut inom tre veckor från det att kommunens
beslut kommer in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut
om man anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen. Först efter att
Länsstyrelsen har svarat så börjar dispensen gälla.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan du sätter igång.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om du inte påbörjar arbetet med vägen som
dispensen handlar om inom två år, från den dag då dispensbeslutet började gälla.
Arbetet ska avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Ditt överklagande ska i så
fall lämnas in till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Karta med tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Samrådsyttrande om byggande av två broar över Viskan, väg 27
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2013-03-05

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-07

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0191 311
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-03-04 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2013-03-18

2013/KS0191 311

Karin Johansson
033-357057
Trafikverket
Ärendemottagningen Region Väst
Box 810
781 28 BORLÄNGE

Samrådsyttrande om byggande av två broar över
Viskan, väg 27
Borås Stad har varit med i arbetet av Rv27 under hela processen och har lämnat
synpunkter under arbetets gång vid ett flertal tillfällen. Borås Stad ser fram emot
att arbetet med byggnationen av vägen snart ska påbörjas.
Borås Stad är fastighetsägare till området. För att det inte ska uppstå några
oklarheter eller problem i framtiden bör erforderliga avtal skrivas med
kommunen.
Det kan vara bra att informera er om att det finns planer på att inrätta ett
kommunalt naturreservat på de öppna markerna Osdal-Bråt från Rv27
sträckning och söderut.
Föreslaget läge för provisorisk bro anser Borås Stad är mindre lämplig. De
ingreppen innebär stora konsekvenser för strandskogen och vassområdena
närmast Viskan. Är det nödvändigt med en provisorisk bro är läget för den
kommande gång- och cykelbron betydligt mer lämplig. Anläggning av en
provisorisk bro kräver separat strandskyddsdispens.
För att kunna bedöma påverkan och åtgärder på nyttjandeintressen behöver
områden med utfyllnader och massor redovisas på kartor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsen ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Ärendenummer

Dokumentdatum

2012/23837

2013-01-22

Ert ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendeID]

1(1)

Enligt sändlista

Skriftligt samråd om byggande av två broar över Viskan, väg
27, Borås kommun
Utbyggnaden av Väg 27 mellan Viared och Kråkered syftar till att förbättra vägförbindelserna
mellan västra och sydöstra Sverige, avlasta nuvarande väg 27/40 samt att
förbättra trafiksituationen i centrala Borås genom minskad genomfartstrafik. Arbetsplanen upprättades 200910-02 och är under fastställelse.
Projektet omfattar ca 6,5 kilometer lång ny sträckning av väg 27 inklusive en cirkulation vid Viared, en ny
fyrvägskorsning norr om Funningen, en planskild trafikplats vid korsningen med väg 1610, en ny
trevägskorsning vid Gässlösa och en planskild trafikplats vid anslutning till väg 41. Nio broar, varav tre större,
ingår i projektet där två av de mindre broarna ska fungera som passage för både människor och djur.
Anläggandet av broarna är vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och Trafikverket kommer att söka
tillstånd för åtgärderna hos Mark- och miljödomstolen. Inför ansökan om vattenverksamhet ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas och därmed ska samråd med berörda genomföras.
Under arbetet med vägutredningen hölls samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Försvarsmakten,
Borås Fältrittklubb med flera. Utökat samråd enligt MB 6 kap 5 § hölls med centrala myndigheter, kommuner,
organisationer, föreningar och berörd allmänhet. Samråd angående påverkan och åtgärder har hållits med
Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012-05-22, Vattenvårdsenheten, Ulf Juto). Ytterligare samråd har hållits
med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012-11-30, Jessika Gustafsson och Dan Hellman). Där beslutades det
att Trafikverket skulle gå ut med ett skriftligt samråd på grund av att det har gått lång tid sedan samråd med
berörda hölls.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Som underlag till det skriftliga samrådet om broarna bifogas en beskrivning av den planerade verksamheten
och dess påverkan på omgivningen.
Synpunkter på den planerade verksamheten lämnas till Trafikverket, Ärendemottagningen Region Väst, Box
810, 781 28 Borlänge eller trafikverket@trafikverket.se. Märk handlingarna med TRV 2012/23837.
Önskas ytterligare information om projektet var vänlig kontakta Andreas Gustafsson, projektledare på telefon
0707-245 848 eller e-post andreas.c.gustafsson@trafikverket.se.
Synpunkterna lämnas senast tisdagen den 19 februari 2013.
Med vänlig hälsning

Andreas Gustafsson
Projektledare

Bilagor:
Kompletterande samråd, tillstånd vattenverksamhet, broar över Viskan, datum 2012-12-21

Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kruthusgatan 17

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Andreas Gustafsson
Investering, Distrikt väst
Direkt: 010-124 16 51
Mobil: 0707-245 848
Andreas.c.gustafsson@trafikverket.se
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Bakgrund och syfte

Utbyggnaden av Väg 27 mellan Viared och Kråkered syftar till att förbättra vägförbindelserna mellan västra och sydöstra Sverige, avlasta nuvarande väg 27/40 samt att
förbättra trafiksituationen i centrala Borås genom minskad genomfartstrafik. Arbetsplanen upprättades 2009-10-02 och är under fastställelse. MKB till arbetsplanen (200910-02) är godkänd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vägsträckningen går söder om
Borås tätort, se Figur 1.

Figur 1: Översiktskarta Väg 27 Viared-Kråkered i Borås kommun.

Projektet omfattar ca 6,5 kilometer lång ny sträckning av väg 27 inklusive en cirkulation
vid Viared, en ny fyrvägskorsning norr om Funningen, en planskild trafikplats vid korsningen med väg 1610, en ny trevägskorsning vid Gässlösa och en planskild trafikplats vid
anslutning till väg 41. Nio broar, varav tre större, ingår i projektet där två av de mindre
broarna ska fungera som passage för både människor och djur.
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Underlag för samråd angående påverkan och åtgärder för väg 27 har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012-05-22, Vattenvårdsenheten, Ulf Juto).
Samråd avseende tillstånd för broar över Viskan har hållits med Länsstyrelsen i Västra
Götaland (2012-11-30, Vattenvårdsenheten, Jessika Gustafsson).
Länsstyrelsen anser att ett kompletterande samråd för broar över Viskan bör ske med
sakägare därför att broarna endast översiktligt nämnts i Arbetsplanens samråd och att
det har gått mer än tre år sedan dess.
Syftet med detta kompletterande samråd är att aktualisera byggnationen av två broar
över Viskan, belysa miljökonsekvenser och åtgärdersamt att låta berörda sakägare ta del
av planerade arbeten.

2

Administrativa uppgifter

2.1

Verksamhetsutövare och ombud

Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
Telefon: 0771 - 921 921
Kontaktperson: Andreas Gustafsson
Tel: 010-124 16 51
andreas.c.gustafsson@trafikverket.se

2.2

Fastighet och fastighetsägare

Osdal 2:1
Borås stad
501 80 Borås
Tel vxl: 033-35 70 00
Kontaktperson: Peter Skoglund
Tel: 033-35 84 90
E-post: peter.skoglund@boras.se
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Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten
Ekelundsgatan 1
403 40 Göteborg
Tel nr vxl: 010-224 40 00

2.4

Konsult

ÅF Infrastructure AB
Kvarnbergsgatan 2
401 51 Göteborg
Kontaktperson: Elisabet Pennman
Tel: 010-505 31 63
E-post: elisabet.pennman@afconsult.com

2.5

Sakägare

Fortifikationsverket
Box 5041
426 05 Västra Frölunda
Kontaktperson: Niklas Angestedt
Tel: 010-444 48 67
E-post: niklas.angestedt@fortifikationsverket.se
Vattenfall Vattenkraft AB
Åkersbergsvägen 8
461 88 Trollhättan
Kontaktperson: Anna Östlund
Tel: 0520-881 65
E-post: anna.ostlund@vattenfall.se
Borås Fältrittklubb
Varbergsvägen 65
504 93 Borås
Kontaktperson: Sara Eriksson (ridhuschef)
Tel: 076-7936046
E-post: sara@borasridhus.se
Viskans vattenråd
c/o Lennart Svensson
Bua
51593 Seglora
Kontaktperson: Lennart Svensson
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Tel: 0705-293126
E-post: 032093026@telia.com
Kopia e-post till: Anne Udd (sekreterare)
anne@hallbaride.se
Borås Naturskyddsförening
c/o Lars Anders Assarsson
Runebergsgatan 3C
504 57 Borås
Kontaktperson: Lars Anders Assarsson
Tel: 033-13 35 38
E-post: lars.assarsson@telia.com
Borås Fågelgrupp
Ingår i Borås Naturskyddsförening, se ovan
Kontaktperson: Per Gustafsson
033-15 25 35
Västergötlands Ornitologiska Förening
c/o Göran Mellbring
Södra Bergvägen 54
541 31 Skövde
Tel: 070-522 05 01
E-post: goran.mellbring@telia.com
Sportfiskarna Region Väst i Göteborg
Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
Kontaktperson: Per-Erik Jacobsen
Tel: 031-83 44 63, 070-336 00 22
E-post: per-erik.jacobsen@sportfiskarna.se
Friluftsfrämjandet Borås
c/o Monika Mery
Stenbocksgatan 13
506 34 Borås
Kontaktperson: Monika Mery
Tel: 033-13 07 12, 070-664 43 54
E-post: boras@friluftsframjandet.se

3

Aktuellt objekt

Väg 27 kommer att passera Viskan och en vägbro samt en GC-bro kommer att uppföras
inom området, se Figur 2.
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Figur 2: Översiktskarta med område för brobyggnad.

Arbetsområdet ligger inom Viskan strandskyddsområde (100 m från respektive strandlinje).

4

Områdesbeskrivning

Området är beläget i Viskadalen. Viskan bryter genom landskapet och följer en nord-sydlig sprickdal. Söder om Borås stad är Viskans dalgång relativt bred och jordmaterialet
består av isälvsavlagringar som ligger i breda terrasser med flacka kullar av sand och grovmo. Under isälvsmaterialet finns troligtvis glacial lera. Denna dalgång har på grund av den
lätta jorden idag en hedkaraktär som gett särskilda förutsättningar för flora och fauna.
I området finns naturvärden i form av bland annat våtmarker och översvämningsmarker
intill Viskan. Området har vissa botaniska värden och stora ornitologiska värden.
Området används för rekreation och friluftsliv i olika former. En stor ridanläggning finns i
området med tillhörande ytor för hästhållning. I närområdet finns Bråts övningsfält.
En befintlig bro går över Viskan. Bron används av både GC-trafik och i viss mån av biltrafik.
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Området ingår som vägreservat i gällande översiktsplan, ÖP06, Översiktsplan för Borås
Stad.

4.1

Miljövärden

Den öppna Viskadalen har stora natur- och friluftslivsvärden. I området finns unika hedmiljöer med värdefull flora och ett rikt fågelliv. Viskadalen har också stora landskapliga
värden.
Riksintressen för natur- eller kulturmiljövård förekommer inte inom utredningsområdet,
inte heller några särskilt utpekade objekt med formellt skydd i form av naturreservat,
naturminne eller av Skogsstyrelsen beslutade biotopskydd.
I området finns naturvärden i form av bland annat våtmarker och översvämningsmarker
intill Viskan. Området har vissa botaniska värden och stora ornitologiska värden.
Området har stora värden för friluftsliv och rekreation.
Viskan är av intresse för fritidsfisket.
Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. Bråt övningsområde utgör riksintresse för
totalförsvaret.

4.2

Strandskyddsdispens

Strandskydd enligt miljöbalken omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från
strandlinjen längs Viskan. Strandskyddet är till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
I anslutning till aktuellt område och Viskan kommer två broar att anläggas och mark inom
strandskyddsområdet kommer att fyllas upp. Strandskyddsdispens kommer att ingå i tillstånd för vattenverksamhet.

5

Planerade arbeten

Ny väg 27 kommer att passera Viskan och en bågbro samt en GC-bro kommer att uppföras. Ny bågbro över Viskan illustreras i Figur 3.
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Figur 3: Vägbanken med bågbro över Viskan. Bild ur VR-modellen, sedd från öster om ridhuset mot
Huvagårdsberget åt sydost (Utdrag ur MKB till AP, 2009-10-02).

Vägbro över Viskan
Vägbron över Viskan ska utföras som en bågbro i stål och betong, se Figur 4. Bron byggs i
samma läge som befintlig bro men med ett längre spann vilket innebär att åsektionen
öppnas upp. Bron kommer med stor sannolikhet att grundläggas på pålade betongplattor
där urschaktning beräknas ske till nivån +128,0 (RH 70), vilket också är Viskans medelvattennivå.

Figur 4: Elevation över bågbron med integrerad GC-port i det östra landfästet.
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Framför landfästena slås en kvarsittande spont som fungerar som arbetsspont i byggskedet för att undvika arbete i Viskan och som ett erosionsskydd i permanentskedet. Med
detta förfarande kan utläggning av erosionsskydd i Viskan, i form av exempelvis krossmaterial, undvikas.
Innanför sponten anordnas ett magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten så att
infiltration i mark sker innan utsläpp i Viskan. Passage för GC-trafik längs med ån möjliggörs genom en GC-port vid det östra landfästet samt under bågbron genom ett krav på
lägsta höjd 2,5 m framför landfästena på respektive sida om Viskan. Plan över bågbro
med integrerad GC-port, se Figur 5.

Figur 5: Plan över bågbron med integrerad GC-port i det östra landfästet. Även befintlig bro visad.

Bron kommer att dimensioneras för 2100 års värden för vattennivåer och flöden. Höjder
redovisade i Figur 4 visar dagens framräknade vattennivåer. Följande vattennivåer gäller
för år 2100:
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130,2
130,1
129,1
128,0

Höjdsystem RH 70 gäller för samtliga höjddata.

GC-bro över Viskan
Den planerade GC-bron är belägen norr om bågbron och medger passage för GC-trafik, se
Figur 6.

Figur 6: Exempel på elevation över GC-bron.

Inga arbeten kommer att ske i vatten. Sponten vid GC-bron slås så att ett lokalt magasin
för vatten skapas, se Figur 7.

Figur 7: Exempel på elevation över GC-bro med utbredning spont.
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Möjlighet till provisorisk bro i byggskedet
Den befintliga bron inom området kan komma att flyttas norrut och temporärt fungera
som ersättningsbro för GC-trafik i byggskedet. Ungefärligt läge redovisas i Bilaga 1.

6

Påverkan och åtgärder

För aktuellt område kan vägförslaget innebära en förlust av yta, fragmentering och
barriäreffekter. Risk att artrikedomen påverkas för flora och fauna kan bli följden i
Viskadalen.
Den nya vägutbyggnaden med nya trafikplatser kommer dock att öka attraktionskraften
och sannolikheten för att översiktsplanens intentioner med utbyggnad av nya verksamhetsområden och bostadsområden kommer att förverkligas.
Vägens utbyggnad kommer att innebära en positiv konsekvens för boende i Borås, då
cirka 4 500 fordon av genomfartstrafiken lyfts över till nyutbyggd väg 27. Ny väg 27 blir
mer trafiksäker än dagens sträckning och kommer också att ge möjlighet till isolering av
konsekvenser vid en eventuell farligt gods-olycka.
Trafikverket avser att minimera den negativa påverkan på omgivningen under bygg- och
driftskedet.
Trafikverket ställer miljökrav på entreprenören genom kontraktshandlingar. Entreprenören är skyldig att ha en egenkontroll enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Entreprenören beskriver i sin Miljöplan hur miljökraven i
kontraktshandlingar ska tillgodoses.
Trafikverket är såsom verksamhetsutövare skyldig att utföra egenkontroll. Trafikverket
kommer att följa upp och kontrollera miljöarbetet under bygg- och driftskedet.

6.1

Påverkan och åtgärder på hydrologiska förhållanden

Samtliga arbeten med broanläggningar kommer att utföras i torrhet. Inga arbeten
kommer att utföras i Viskan.
Entreprenören ska i erforderlig omfattning vidta åtgärder för att minimera miljöpåverkan
i recipienten. Ett antal funktionskrav avseende länshållningsvatten, utsläpp till recipient,
kemikaliehantering samt grumling ställs på entreprenören i förfrågningsunderlag. I entreprenörens miljöplan ska dessa krav tillgodoses och korrigerande åtgärder tas fram.
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Framför landfästena vid respektive bro slås en tät, kvarsittande spont som fungerar som
en arbetsspont i byggskedet. Syftet med sponten är att undvika arbeten i vatten samt att
sponten ska fungera som ett erosionsskydd i driftsskedet. Därmed kan utläggandet av
erosionsskydd, till exempel krossmaterial, undvikas.
I samband med brobyggnationer kommer magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten att anordnas innanför sponten vid respektive bro. Syftet är att kunna ta omhand
vägdagvatten från broar och låta detta infiltrera i mark.

6.2

Påverkan och åtgärder på rekreation och friluftsliv

Förslaget kommer att få konsekvenser för friluftslivet främst i form av buller och
barriärer. Den tillgängliga ytan för rekreation minskar. Konsekvenserna för friluftslivet i
området har tidigare bedömts som små, även om upplevelsevärdet kan minska.
Nya passager kommer att anordnas. Norr om den nya vägbron byggs en bro för GC-trafik.
Den nya GC-bron innebär en separering av trafikslag, vilket är en förbättring jämfört med
nuvarande trafiksituation på befintlig bro.
Passage för GC-trafik anordnas under bågbron längs med Viskans stränder. Dessutom
utförs en port i bågbron på Viskans östra strand för passage för rid- och friluftsverksamheter under väg 27.

6.3

Påverkan och åtgärder på naturmiljö

Inom området dominerar öppna ytor som tidigare utnyttjades som övningsfält och skjutbanor av militären på I15. Numera används dessa ytor för ridning, bete, hundträning och
promenader.
Aktuellt område från Osdal till Bråt utgörs av sandiga hedar, buskmarker, sumpskogar och
fuktängar i Viskadalen.
Hedmiljöerna är generellt ovanliga. Området har stora värden för fågellivet, både som
rast- och häckningslokal. Karaktärsarter och rödlistade arter häckar i området och även
de botaniska värdena är stora.
Borås stad upprättade 2002 en skötselplan för området Osdal-Bråt.
Vegetation och jordmån ska banas av och återställas i närområdet med syfte att bibehålla
den naturliga hedfloran. Marklagret (vegetation med värdefull jordmån) ska banas av och
tas tillvara inom område 7a-7e, se Bilaga 2.
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Dagvattenhanteringen för vägen har utformats med syfte att fördröja rinntider, öka
reningsgraden samt att förhindra infiltration med risk för spridning till grundvatten och
Viskan.

6.4

Påverkan och åtgärder på fauna

Vägbron över Viskan kommer att utföras så att relativt breda strandområden bibehålls på
båda sidor om Viskan, vilket ger framkomlighet för småvilt.
Eftersom broarna kommer att anläggas utan brostöd i vattnet kommer den inte att ge
några negativa konsekvenser för fiskens lek-, uppväxt- och vandringsmöjligheter.

6.5

Påverkan och åtgärder på landskapsbild och kulturmiljö

På delsträckan Osdal-Gässlösa (Viskadalen) finns de de största landskapliga värdena.
Landskapet omfattar de öppna vyerna, ljuset och det tydligt avgränsade landskapsrummet. Dagens markanvändning i dalgången utgörs av grusade ytor och igenvuxna
banor.
Ny väg kommer att dominera landskapet i denna del av Viskandalen. Lösningen med
bågbron ger en lägre konstruktionshöjd, vilket medför en lägre bankhöjd över hedmarken
vid Gässlösa. Bedömning har gjorts att detta är att föredra ur ur landskapsbilds- och
naturmiljösynpunkt och att det även synliggör bropassagen ur ett trafikantperspektiv.
GC-bron kommer att byggas med låg konstruktion, vilket medför en viss påverkan av
landskapet. GC-bron med ny väganslutning medför att en del vegetation kommer att tas
ned. Vegetation och jordmån kommer i möjligaste mån att återställas inom området.
Kulturmiljön utgörs idag av kulturmarker i den öppna dalgången kring Viskan och det
historiska kommunikationsstråk som Viskan utgör.

6.6

Påverkan och åtgärder på nyttjandeintressen

De markytor som tas i anspråk av väg 27 kommer att återskapas genom utfyllnader i
området. Verksamhet med hästhållning kan därmed bedrivas enligt Jordbruksverket krav
på arealer.
Området nordväst om vägbron kommer att fyllas ut med syfte att ersätta de markytor
som enligt Jordbruksverket krävs för hästhållning som ny väg 27 tar i anspråk.
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Bankfyllnader för väg 27 kommer att utföras i anslutning till vägbron på ömse sidor om
Viskan.
Den befintliga bron över Viskan kommer att ersättas med en GC-bro och en vägbro. GCtrafikens intressen kommer att förbättras i och med att dagens blandning av trafikslag
kommer att separeras.
Under byggskedet kan den befintliga bron komma att användas som provisorisk ersättningsbro för GC-trafik.
Preliminärt kommer även området sydväst om vägbron att fyllas ut som en slänt. Delar av
utfyllnader ligger inom strandskyddsområdet som sträcker sig 100 m från respektive
strandkant, se Bilaga 1.

6.7

Påverkan och åtgärder på hälsa och säkerhet

Väg 27 kan få konsekvenser främst i form av buller och barriärer. Ny väg 27 blir dock mer
trafiksäker än dagens sträckning och kommer också att ge möjlighet till isolering av
konsekvenser vid en eventuell farligt godsolycka. Bullerskyddsåtgärder är implementerade i projektet.
Entreprenören ska välja arbetsmetod, utrustning och bullerskyddsåtgärder för att
uppfylla nedanstående riktvärden för olika områden. För entreprenaden gäller Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser Allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15.
Norr om den nya vägbron byggs en bro för GC-trafik. Den nya GC-bron innebär en
separering av trafikslag, vilket är en förbättring jämfört med nuvarande situation där bilar
och GC-trafik använder befintlig bro.
I byggskedet kan den befintliga bron provisoriskt komma att fungera för passage av GCtrafik.

7

Övrig myndighetskommunikation

I projektet förekommer ett flertal miljöärenden vilka översiktligt har sammanfattats i
Bilaga 3 Sammanställning av miljöärenden.

ver 1.0

VÄG 27
DELEN VIARED - KRÅKERED
17 (17)
Titel

Dokumentsdatum

Kompletterande samråd
Tillstånd vattenverksamhet
Broar över Viskan

2012-12-21

Projektnummer

Ärendenummer

130846

2012/23837

8

Rev datum

Referenser

ÅF Infrastructure AB (2012-09-14) Trafikverket. Väg 27 Viared – Kråkered, Borås stad,
Västra Götalands län. Objektnr: 130846. Förfrågningsunderlag.
Ramböll Sverige AB (2009-10-02) Vägverket Region Väst. Väg 27 Viared – Kråkered, Borås
stad, Västra Götalands län. Objektnr: 85 54 00 37. Miljökonsekvensbeskrivning till Arbetsplan.

ver 1.0

S
S

13385

VISKAN

7a
S
S

7399

B64:1

11736

7c

7b

7e

VÄG 27 VIARED-KRÅKERED
Utdrag ur BILAGA 1 TILL MEG

Chaos nr: 0N071010

3338

PROKEKTNR: 130846
ÄRENDENR: 2012 / 23837
BILAGA 2 KARTA NATUR OCH KULTURMILJÖ
DATUM:
2012-12-21

7d

Område med naturvärden
Klass I, unika naturvärden
Klass II, höga naturvärden
Klass III, naturvärden
Klass IV, vissa naturvärden

3337

3341

Konstruerad av: Maja Halling, EnviroPlanning, Olle Ekberg, ÅF Datum: 2012 12 12

W:\573475 - Väg 27 Viared - Kråkered -24000-\12_Ritningar\0\M\Proj\Miljökarta\

Område arkeologi, kulturhistorisk lämning
Biotopskyddat dike (8)

DJUPASJÖN

8

B65:1

Väg 27 Viared – Kråkered

Bilaga 3

Projektnr: 130846. Ärendenr: 2012/23837

Sammanställning av miljöärenden för väg 27
Färgmarkering visar samband mellan olika miljöärenden till Länsstyrelsen i Västra Götaland

Anmälan
vattenverksamhet
MB 11 kap 9a§
(4 separata ärenden)

Grodbäcken
(omgrävning (pkt 7), rivn
bef trumma (pkt 6), inst
två nya trummor)

Dispens strandskydd
MB kap 7 18c§
(2 separata ärenden)

Dispens biotopskydd

MB kap 7 11§

Pickesjön

Gässlösabäcken

(väganläggningen inkl GCväg 372)

(kompensationsåtgärder)

Dispens artskydd
ASF 15 §
(1 ärende)

Rev- och lopplummer
(Tränningstorpasjön,
öster om Liden)

Samråd rörande arter
skyddade enligt

Tillstånd vattenverksamhet

ASF 14 §, 15 §

MB kap 11

(1 ärende)

Groddjur

Viskan

(Grodbäcken,
grodpassage, tillfälliga
skydd)

(Bågbro, GC-bro, väg inkl
bank, broar och
utfyllnader

Gässlösabäcken
(omgrävning (pkt 7), rivn
5 bef trummor (pkt 6),
inst 3 nya trummor)

Skrämbosjön
(väganläggningen)

Stenmurar Lv 32

Storlom
(bullervall Pickesjön)

Hagabäcken ca 1/220

Hasselmus

trumma med
smådjurspassage (pkt 6)

(repbro, faunapassager,
holkar)

Tränningstorpabäcken ca
1/840
trumma med
smådjurspassage (pkt 6)

Fåglar Osdal

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande om byggande av två broar över Viskan, väg 27
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2013-03-05

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-07

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0191 311
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-03-04 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2013-03-18

2013/KS0191 311

Karin Johansson
033-357057
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Samrådsyttrande om byggande av två broar över
Viskan, väg 27
Borås Stad har varit med i arbetet av Rv27 under hela processen och har lämnat
synpunkter under arbetets gång vid ett flertal tillfällen. Borås Stad ser fram emot
att arbetet med byggnationen av vägen snart ska påbörjas.
Borås Stad är fastighetsägare till området. För att det inte ska uppstå några
oklarheter eller problem i framtiden bör erforderliga avtal skrivas med
kommunen.
Det kan vara bra att informera er om att det finns planer på att inrätta ett
kommunalt naturreservat på de öppna markerna Osdal-Bråt från Rv27
sträckning och söderut.
Föreslaget läge för provisorisk bro anser Borås Stad är mindre lämplig. De
ingreppen innebär stora konsekvenser för strandskogen och vassområdena
närmast Viskan. Är det nödvändigt med en provisorisk bro är läget för den
kommande gång- och cykelbron betydligt mer lämplig. Anläggning av en
provisorisk bro kräver separat strandskyddsdispens.
För att kunna bedöma påverkan och åtgärder på nyttjandeintressen behöver
områden med utfyllnader och massor redovisas på kartor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsen ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Ärendenummer
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2012/23837
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Enligt sändlista

Skriftligt samråd om byggande av två broar över Viskan, väg
27, Borås kommun
Utbyggnaden av Väg 27 mellan Viared och Kråkered syftar till att förbättra vägförbindelserna
mellan västra och sydöstra Sverige, avlasta nuvarande väg 27/40 samt att
förbättra trafiksituationen i centrala Borås genom minskad genomfartstrafik. Arbetsplanen upprättades 200910-02 och är under fastställelse.
Projektet omfattar ca 6,5 kilometer lång ny sträckning av väg 27 inklusive en cirkulation vid Viared, en ny
fyrvägskorsning norr om Funningen, en planskild trafikplats vid korsningen med väg 1610, en ny
trevägskorsning vid Gässlösa och en planskild trafikplats vid anslutning till väg 41. Nio broar, varav tre större,
ingår i projektet där två av de mindre broarna ska fungera som passage för både människor och djur.
Anläggandet av broarna är vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och Trafikverket kommer att söka
tillstånd för åtgärderna hos Mark- och miljödomstolen. Inför ansökan om vattenverksamhet ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas och därmed ska samråd med berörda genomföras.
Under arbetet med vägutredningen hölls samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Försvarsmakten,
Borås Fältrittklubb med flera. Utökat samråd enligt MB 6 kap 5 § hölls med centrala myndigheter, kommuner,
organisationer, föreningar och berörd allmänhet. Samråd angående påverkan och åtgärder har hållits med
Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012-05-22, Vattenvårdsenheten, Ulf Juto). Ytterligare samråd har hållits
med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012-11-30, Jessika Gustafsson och Dan Hellman). Där beslutades det
att Trafikverket skulle gå ut med ett skriftligt samråd på grund av att det har gått lång tid sedan samråd med
berörda hölls.

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Som underlag till det skriftliga samrådet om broarna bifogas en beskrivning av den planerade verksamheten
och dess påverkan på omgivningen.
Synpunkter på den planerade verksamheten lämnas till Trafikverket, Ärendemottagningen Region Väst, Box
810, 781 28 Borlänge eller trafikverket@trafikverket.se. Märk handlingarna med TRV 2012/23837.
Önskas ytterligare information om projektet var vänlig kontakta Andreas Gustafsson, projektledare på telefon
0707-245 848 eller e-post andreas.c.gustafsson@trafikverket.se.
Synpunkterna lämnas senast tisdagen den 19 februari 2013.
Med vänlig hälsning

Andreas Gustafsson
Projektledare

Bilagor:
Kompletterande samråd, tillstånd vattenverksamhet, broar över Viskan, datum 2012-12-21

Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kruthusgatan 17

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Andreas Gustafsson
Investering, Distrikt väst
Direkt: 010-124 16 51
Mobil: 0707-245 848
Andreas.c.gustafsson@trafikverket.se
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Bakgrund och syfte

Utbyggnaden av Väg 27 mellan Viared och Kråkered syftar till att förbättra vägförbindelserna mellan västra och sydöstra Sverige, avlasta nuvarande väg 27/40 samt att
förbättra trafiksituationen i centrala Borås genom minskad genomfartstrafik. Arbetsplanen upprättades 2009-10-02 och är under fastställelse. MKB till arbetsplanen (200910-02) är godkänd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vägsträckningen går söder om
Borås tätort, se Figur 1.

Figur 1: Översiktskarta Väg 27 Viared-Kråkered i Borås kommun.

Projektet omfattar ca 6,5 kilometer lång ny sträckning av väg 27 inklusive en cirkulation
vid Viared, en ny fyrvägskorsning norr om Funningen, en planskild trafikplats vid korsningen med väg 1610, en ny trevägskorsning vid Gässlösa och en planskild trafikplats vid
anslutning till väg 41. Nio broar, varav tre större, ingår i projektet där två av de mindre
broarna ska fungera som passage för både människor och djur.
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Underlag för samråd angående påverkan och åtgärder för väg 27 har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2012-05-22, Vattenvårdsenheten, Ulf Juto).
Samråd avseende tillstånd för broar över Viskan har hållits med Länsstyrelsen i Västra
Götaland (2012-11-30, Vattenvårdsenheten, Jessika Gustafsson).
Länsstyrelsen anser att ett kompletterande samråd för broar över Viskan bör ske med
sakägare därför att broarna endast översiktligt nämnts i Arbetsplanens samråd och att
det har gått mer än tre år sedan dess.
Syftet med detta kompletterande samråd är att aktualisera byggnationen av två broar
över Viskan, belysa miljökonsekvenser och åtgärdersamt att låta berörda sakägare ta del
av planerade arbeten.

2

Administrativa uppgifter

2.1

Verksamhetsutövare och ombud

Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 Göteborg
Telefon: 0771 - 921 921
Kontaktperson: Andreas Gustafsson
Tel: 010-124 16 51
andreas.c.gustafsson@trafikverket.se

2.2

Fastighet och fastighetsägare

Osdal 2:1
Borås stad
501 80 Borås
Tel vxl: 033-35 70 00
Kontaktperson: Peter Skoglund
Tel: 033-35 84 90
E-post: peter.skoglund@boras.se
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Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten
Ekelundsgatan 1
403 40 Göteborg
Tel nr vxl: 010-224 40 00

2.4

Konsult

ÅF Infrastructure AB
Kvarnbergsgatan 2
401 51 Göteborg
Kontaktperson: Elisabet Pennman
Tel: 010-505 31 63
E-post: elisabet.pennman@afconsult.com

2.5

Sakägare

Fortifikationsverket
Box 5041
426 05 Västra Frölunda
Kontaktperson: Niklas Angestedt
Tel: 010-444 48 67
E-post: niklas.angestedt@fortifikationsverket.se
Vattenfall Vattenkraft AB
Åkersbergsvägen 8
461 88 Trollhättan
Kontaktperson: Anna Östlund
Tel: 0520-881 65
E-post: anna.ostlund@vattenfall.se
Borås Fältrittklubb
Varbergsvägen 65
504 93 Borås
Kontaktperson: Sara Eriksson (ridhuschef)
Tel: 076-7936046
E-post: sara@borasridhus.se
Viskans vattenråd
c/o Lennart Svensson
Bua
51593 Seglora
Kontaktperson: Lennart Svensson
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Tel: 0705-293126
E-post: 032093026@telia.com
Kopia e-post till: Anne Udd (sekreterare)
anne@hallbaride.se
Borås Naturskyddsförening
c/o Lars Anders Assarsson
Runebergsgatan 3C
504 57 Borås
Kontaktperson: Lars Anders Assarsson
Tel: 033-13 35 38
E-post: lars.assarsson@telia.com
Borås Fågelgrupp
Ingår i Borås Naturskyddsförening, se ovan
Kontaktperson: Per Gustafsson
033-15 25 35
Västergötlands Ornitologiska Förening
c/o Göran Mellbring
Södra Bergvägen 54
541 31 Skövde
Tel: 070-522 05 01
E-post: goran.mellbring@telia.com
Sportfiskarna Region Väst i Göteborg
Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
Kontaktperson: Per-Erik Jacobsen
Tel: 031-83 44 63, 070-336 00 22
E-post: per-erik.jacobsen@sportfiskarna.se
Friluftsfrämjandet Borås
c/o Monika Mery
Stenbocksgatan 13
506 34 Borås
Kontaktperson: Monika Mery
Tel: 033-13 07 12, 070-664 43 54
E-post: boras@friluftsframjandet.se

3

Aktuellt objekt

Väg 27 kommer att passera Viskan och en vägbro samt en GC-bro kommer att uppföras
inom området, se Figur 2.
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Figur 2: Översiktskarta med område för brobyggnad.

Arbetsområdet ligger inom Viskan strandskyddsområde (100 m från respektive strandlinje).

4

Områdesbeskrivning

Området är beläget i Viskadalen. Viskan bryter genom landskapet och följer en nord-sydlig sprickdal. Söder om Borås stad är Viskans dalgång relativt bred och jordmaterialet
består av isälvsavlagringar som ligger i breda terrasser med flacka kullar av sand och grovmo. Under isälvsmaterialet finns troligtvis glacial lera. Denna dalgång har på grund av den
lätta jorden idag en hedkaraktär som gett särskilda förutsättningar för flora och fauna.
I området finns naturvärden i form av bland annat våtmarker och översvämningsmarker
intill Viskan. Området har vissa botaniska värden och stora ornitologiska värden.
Området används för rekreation och friluftsliv i olika former. En stor ridanläggning finns i
området med tillhörande ytor för hästhållning. I närområdet finns Bråts övningsfält.
En befintlig bro går över Viskan. Bron används av både GC-trafik och i viss mån av biltrafik.
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Området ingår som vägreservat i gällande översiktsplan, ÖP06, Översiktsplan för Borås
Stad.

4.1

Miljövärden

Den öppna Viskadalen har stora natur- och friluftslivsvärden. I området finns unika hedmiljöer med värdefull flora och ett rikt fågelliv. Viskadalen har också stora landskapliga
värden.
Riksintressen för natur- eller kulturmiljövård förekommer inte inom utredningsområdet,
inte heller några särskilt utpekade objekt med formellt skydd i form av naturreservat,
naturminne eller av Skogsstyrelsen beslutade biotopskydd.
I området finns naturvärden i form av bland annat våtmarker och översvämningsmarker
intill Viskan. Området har vissa botaniska värden och stora ornitologiska värden.
Området har stora värden för friluftsliv och rekreation.
Viskan är av intresse för fritidsfisket.
Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. Bråt övningsområde utgör riksintresse för
totalförsvaret.

4.2

Strandskyddsdispens

Strandskydd enligt miljöbalken omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från
strandlinjen längs Viskan. Strandskyddet är till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
I anslutning till aktuellt område och Viskan kommer två broar att anläggas och mark inom
strandskyddsområdet kommer att fyllas upp. Strandskyddsdispens kommer att ingå i tillstånd för vattenverksamhet.

5

Planerade arbeten

Ny väg 27 kommer att passera Viskan och en bågbro samt en GC-bro kommer att uppföras. Ny bågbro över Viskan illustreras i Figur 3.
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Figur 3: Vägbanken med bågbro över Viskan. Bild ur VR-modellen, sedd från öster om ridhuset mot
Huvagårdsberget åt sydost (Utdrag ur MKB till AP, 2009-10-02).

Vägbro över Viskan
Vägbron över Viskan ska utföras som en bågbro i stål och betong, se Figur 4. Bron byggs i
samma läge som befintlig bro men med ett längre spann vilket innebär att åsektionen
öppnas upp. Bron kommer med stor sannolikhet att grundläggas på pålade betongplattor
där urschaktning beräknas ske till nivån +128,0 (RH 70), vilket också är Viskans medelvattennivå.

Figur 4: Elevation över bågbron med integrerad GC-port i det östra landfästet.
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Framför landfästena slås en kvarsittande spont som fungerar som arbetsspont i byggskedet för att undvika arbete i Viskan och som ett erosionsskydd i permanentskedet. Med
detta förfarande kan utläggning av erosionsskydd i Viskan, i form av exempelvis krossmaterial, undvikas.
Innanför sponten anordnas ett magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten så att
infiltration i mark sker innan utsläpp i Viskan. Passage för GC-trafik längs med ån möjliggörs genom en GC-port vid det östra landfästet samt under bågbron genom ett krav på
lägsta höjd 2,5 m framför landfästena på respektive sida om Viskan. Plan över bågbro
med integrerad GC-port, se Figur 5.

Figur 5: Plan över bågbron med integrerad GC-port i det östra landfästet. Även befintlig bro visad.

Bron kommer att dimensioneras för 2100 års värden för vattennivåer och flöden. Höjder
redovisade i Figur 4 visar dagens framräknade vattennivåer. Följande vattennivåer gäller
för år 2100:
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130,2
130,1
129,1
128,0

Höjdsystem RH 70 gäller för samtliga höjddata.

GC-bro över Viskan
Den planerade GC-bron är belägen norr om bågbron och medger passage för GC-trafik, se
Figur 6.

Figur 6: Exempel på elevation över GC-bron.

Inga arbeten kommer att ske i vatten. Sponten vid GC-bron slås så att ett lokalt magasin
för vatten skapas, se Figur 7.

Figur 7: Exempel på elevation över GC-bro med utbredning spont.
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Möjlighet till provisorisk bro i byggskedet
Den befintliga bron inom området kan komma att flyttas norrut och temporärt fungera
som ersättningsbro för GC-trafik i byggskedet. Ungefärligt läge redovisas i Bilaga 1.

6

Påverkan och åtgärder

För aktuellt område kan vägförslaget innebära en förlust av yta, fragmentering och
barriäreffekter. Risk att artrikedomen påverkas för flora och fauna kan bli följden i
Viskadalen.
Den nya vägutbyggnaden med nya trafikplatser kommer dock att öka attraktionskraften
och sannolikheten för att översiktsplanens intentioner med utbyggnad av nya verksamhetsområden och bostadsområden kommer att förverkligas.
Vägens utbyggnad kommer att innebära en positiv konsekvens för boende i Borås, då
cirka 4 500 fordon av genomfartstrafiken lyfts över till nyutbyggd väg 27. Ny väg 27 blir
mer trafiksäker än dagens sträckning och kommer också att ge möjlighet till isolering av
konsekvenser vid en eventuell farligt gods-olycka.
Trafikverket avser att minimera den negativa påverkan på omgivningen under bygg- och
driftskedet.
Trafikverket ställer miljökrav på entreprenören genom kontraktshandlingar. Entreprenören är skyldig att ha en egenkontroll enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Entreprenören beskriver i sin Miljöplan hur miljökraven i
kontraktshandlingar ska tillgodoses.
Trafikverket är såsom verksamhetsutövare skyldig att utföra egenkontroll. Trafikverket
kommer att följa upp och kontrollera miljöarbetet under bygg- och driftskedet.

6.1

Påverkan och åtgärder på hydrologiska förhållanden

Samtliga arbeten med broanläggningar kommer att utföras i torrhet. Inga arbeten
kommer att utföras i Viskan.
Entreprenören ska i erforderlig omfattning vidta åtgärder för att minimera miljöpåverkan
i recipienten. Ett antal funktionskrav avseende länshållningsvatten, utsläpp till recipient,
kemikaliehantering samt grumling ställs på entreprenören i förfrågningsunderlag. I entreprenörens miljöplan ska dessa krav tillgodoses och korrigerande åtgärder tas fram.
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Framför landfästena vid respektive bro slås en tät, kvarsittande spont som fungerar som
en arbetsspont i byggskedet. Syftet med sponten är att undvika arbeten i vatten samt att
sponten ska fungera som ett erosionsskydd i driftsskedet. Därmed kan utläggandet av
erosionsskydd, till exempel krossmaterial, undvikas.
I samband med brobyggnationer kommer magasin för lokalt omhändertagande av dagvatten att anordnas innanför sponten vid respektive bro. Syftet är att kunna ta omhand
vägdagvatten från broar och låta detta infiltrera i mark.

6.2

Påverkan och åtgärder på rekreation och friluftsliv

Förslaget kommer att få konsekvenser för friluftslivet främst i form av buller och
barriärer. Den tillgängliga ytan för rekreation minskar. Konsekvenserna för friluftslivet i
området har tidigare bedömts som små, även om upplevelsevärdet kan minska.
Nya passager kommer att anordnas. Norr om den nya vägbron byggs en bro för GC-trafik.
Den nya GC-bron innebär en separering av trafikslag, vilket är en förbättring jämfört med
nuvarande trafiksituation på befintlig bro.
Passage för GC-trafik anordnas under bågbron längs med Viskans stränder. Dessutom
utförs en port i bågbron på Viskans östra strand för passage för rid- och friluftsverksamheter under väg 27.

6.3

Påverkan och åtgärder på naturmiljö

Inom området dominerar öppna ytor som tidigare utnyttjades som övningsfält och skjutbanor av militären på I15. Numera används dessa ytor för ridning, bete, hundträning och
promenader.
Aktuellt område från Osdal till Bråt utgörs av sandiga hedar, buskmarker, sumpskogar och
fuktängar i Viskadalen.
Hedmiljöerna är generellt ovanliga. Området har stora värden för fågellivet, både som
rast- och häckningslokal. Karaktärsarter och rödlistade arter häckar i området och även
de botaniska värdena är stora.
Borås stad upprättade 2002 en skötselplan för området Osdal-Bråt.
Vegetation och jordmån ska banas av och återställas i närområdet med syfte att bibehålla
den naturliga hedfloran. Marklagret (vegetation med värdefull jordmån) ska banas av och
tas tillvara inom område 7a-7e, se Bilaga 2.
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Dagvattenhanteringen för vägen har utformats med syfte att fördröja rinntider, öka
reningsgraden samt att förhindra infiltration med risk för spridning till grundvatten och
Viskan.

6.4

Påverkan och åtgärder på fauna

Vägbron över Viskan kommer att utföras så att relativt breda strandområden bibehålls på
båda sidor om Viskan, vilket ger framkomlighet för småvilt.
Eftersom broarna kommer att anläggas utan brostöd i vattnet kommer den inte att ge
några negativa konsekvenser för fiskens lek-, uppväxt- och vandringsmöjligheter.

6.5

Påverkan och åtgärder på landskapsbild och kulturmiljö

På delsträckan Osdal-Gässlösa (Viskadalen) finns de de största landskapliga värdena.
Landskapet omfattar de öppna vyerna, ljuset och det tydligt avgränsade landskapsrummet. Dagens markanvändning i dalgången utgörs av grusade ytor och igenvuxna
banor.
Ny väg kommer att dominera landskapet i denna del av Viskandalen. Lösningen med
bågbron ger en lägre konstruktionshöjd, vilket medför en lägre bankhöjd över hedmarken
vid Gässlösa. Bedömning har gjorts att detta är att föredra ur ur landskapsbilds- och
naturmiljösynpunkt och att det även synliggör bropassagen ur ett trafikantperspektiv.
GC-bron kommer att byggas med låg konstruktion, vilket medför en viss påverkan av
landskapet. GC-bron med ny väganslutning medför att en del vegetation kommer att tas
ned. Vegetation och jordmån kommer i möjligaste mån att återställas inom området.
Kulturmiljön utgörs idag av kulturmarker i den öppna dalgången kring Viskan och det
historiska kommunikationsstråk som Viskan utgör.

6.6

Påverkan och åtgärder på nyttjandeintressen

De markytor som tas i anspråk av väg 27 kommer att återskapas genom utfyllnader i
området. Verksamhet med hästhållning kan därmed bedrivas enligt Jordbruksverket krav
på arealer.
Området nordväst om vägbron kommer att fyllas ut med syfte att ersätta de markytor
som enligt Jordbruksverket krävs för hästhållning som ny väg 27 tar i anspråk.
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Bankfyllnader för väg 27 kommer att utföras i anslutning till vägbron på ömse sidor om
Viskan.
Den befintliga bron över Viskan kommer att ersättas med en GC-bro och en vägbro. GCtrafikens intressen kommer att förbättras i och med att dagens blandning av trafikslag
kommer att separeras.
Under byggskedet kan den befintliga bron komma att användas som provisorisk ersättningsbro för GC-trafik.
Preliminärt kommer även området sydväst om vägbron att fyllas ut som en slänt. Delar av
utfyllnader ligger inom strandskyddsområdet som sträcker sig 100 m från respektive
strandkant, se Bilaga 1.

6.7

Påverkan och åtgärder på hälsa och säkerhet

Väg 27 kan få konsekvenser främst i form av buller och barriärer. Ny väg 27 blir dock mer
trafiksäker än dagens sträckning och kommer också att ge möjlighet till isolering av
konsekvenser vid en eventuell farligt godsolycka. Bullerskyddsåtgärder är implementerade i projektet.
Entreprenören ska välja arbetsmetod, utrustning och bullerskyddsåtgärder för att
uppfylla nedanstående riktvärden för olika områden. För entreprenaden gäller Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser Allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15.
Norr om den nya vägbron byggs en bro för GC-trafik. Den nya GC-bron innebär en
separering av trafikslag, vilket är en förbättring jämfört med nuvarande situation där bilar
och GC-trafik använder befintlig bro.
I byggskedet kan den befintliga bron provisoriskt komma att fungera för passage av GCtrafik.

7

Övrig myndighetskommunikation

I projektet förekommer ett flertal miljöärenden vilka översiktligt har sammanfattats i
Bilaga 3 Sammanställning av miljöärenden.
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Väg 27 Viared – Kråkered
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Sammanställning av miljöärenden för väg 27
Färgmarkering visar samband mellan olika miljöärenden till Länsstyrelsen i Västra Götaland

Anmälan
vattenverksamhet
MB 11 kap 9a§
(4 separata ärenden)

Grodbäcken
(omgrävning (pkt 7), rivn
bef trumma (pkt 6), inst
två nya trummor)

Dispens strandskydd
MB kap 7 18c§
(2 separata ärenden)

Dispens biotopskydd

MB kap 7 11§

Pickesjön
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(väganläggningen inkl GCväg 372)

(kompensationsåtgärder)

Dispens artskydd
ASF 15 §
(1 ärende)

Rev- och lopplummer
(Tränningstorpasjön,
öster om Liden)

Samråd rörande arter
skyddade enligt

Tillstånd vattenverksamhet

ASF 14 §, 15 §

MB kap 11

(1 ärende)

Groddjur

Viskan

(Grodbäcken,
grodpassage, tillfälliga
skydd)

(Bågbro, GC-bro, väg inkl
bank, broar och
utfyllnader

Gässlösabäcken
(omgrävning (pkt 7), rivn
5 bef trummor (pkt 6),
inst 3 nya trummor)

Skrämbosjön
(väganläggningen)

Stenmurar Lv 32

Storlom
(bullervall Pickesjön)

Hagabäcken ca 1/220

Hasselmus

trumma med
smådjurspassage (pkt 6)
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holkar)

Tränningstorpabäcken ca
1/840
trumma med
smådjurspassage (pkt 6)

Fåglar Osdal
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Svar på remiss ansökan om tillstånd till vindkraftverk på fastigheterna
Kållared 1:10, Borgstena 8:1, Kållared 1:5, Nötegärde 1:1 och
Borgstena-Ingeshult 1:3, Borås Stad
(Fullständiga handlingar finns på Stadskansliet.)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avstyrker projektet.

2013-03-07

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-07

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0768 370
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2013-03-05 / bh

Programområde: 2

1 (2)
2013-03-18

2009/KS0768 370

Monica Lindqvist
033-35 73 22
Miljöprövningsdelegationen
403 40 Göteborg

Svar på remiss ansökan om tillstånd till vindkraftverk på fastigheterna Kållared 1:10,
Borgstena 8:1, Kållared 1:5, Nötegärde 1:1 och
Borgstena-Ingeshult 1:3, Borås stad
Länsstyrelsens diarienummer 551-34405-2011.
Kommunstyrelsen i Borås Stad har vid yttrande 27 februari 2012 framfört behov
av kompletteringar främst kring konsekvenser för flyttande fåglar och
bullernivåer vid bostäder. Borås Stad lyfte även fram den oro från boende och
föreningsliv som finns, samt att grannkommunen Herrljunga önskar att
vindkraftpark i Borgstena planeras så att den inte inkräktar på Herrljunga
kommuns önskemål och intressen (bl a vandringsled).
Bolagets kompletterande material har inte kunnat påvisa att vindkraftparken är
förenlig med fågelintressena. Synen på störning skiljer sig mellan det underlag
ornitologerna gjort till kommunens Vindkraftutredning och den nu av bolaget
kompletterande konsultrapporten kring fåglar. Tillsammans med miljöförvaltningen har ett möte hållits där orsaken till de olika bedömningarna försökte redas
ut. Miljöförvaltningen anser inte att det är tillräckligt utrett om vindkraftparkens
placering är lämplig utifrån fåglars sträckning över området. Förvaltningen anser
därmed att försiktighetsprincipen ska råda till dess att det är utrett om anläggningen kan tänkas få en stor inverkan på sträckande fåglar eller inte.
Bolaget har kompletterat informationen kring buller vid bostad. Miljöförvaltningen ansåg i tidigare yttrande att en större marginal bör tillämpas för
bullernivåerna, och särskilt Lilla Stockared ansågs ligga för nära bullernivån.
Bolaget har hanterat det genom att berätta att angiven byggnad inte används som
bostad och så inte kommer att göras i framtiden heller.
Herrljunga kommunfullmäktige yttrade sig i mars 2012 till Borås kring vindkraftanläggningen. De framför att anläggningen inte är förenligt med deras fördjupade översiktsplan för vindkraft. Bland annat nämner de att verken inkräktar på
Herrljunga kommuns tysta områden. Vindkraftverken är placerade intill en
vandringsled i Herrljunga kommun, som är avsedd för rekreation och folkhälsa.
Herrljunga kommun anser att störningsmoment bör undvikas i vandringsledens
närområde.

2 (2)
2013-03-18

2009/KS0768 370

Monica Lindqvist
033-35 73 22
Otaliga synpunkter med protester mot vindkraft i området har skickats till Borås
Stad från bland annat boende i området, samt av föreningen Bevara Nossans
dalgång.
Den samlade bedömningen leder till att Kommunstyrelsen avstyrker projektet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Begäran om detaljplan för del av Viared 8:118
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för del av Viared
8:118. Detaljplanen ska ges högsta prioritet.

2013-03-12

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-03-12

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0266 214
Handläggare: Richard Mattsson, tfn 35 84 90
Datum/avdelningschef: 2013-03-11 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2013-03-18

2013/KS0266 214

Richard Mattsson
35 84 90
Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om detaljplan för del av Viared 8:118
Från företag finns ett betydande etableringsintresse till Viared. Söder om
Segloravägen finns en sedan tidigare detaljplanelagd tomt på ca 50 000 kvm.
Kommunen har förvärvat grannfastigheten Viared 8:118. Detta ger möjlighet att
tillskapa ytterligare 100 000 kvm verksamhetsmark. Kommunstyrelsen uppmanar
därför Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga delar av
denna fastighet. Planarbetet ska ges högsta prioritet och beakta Götalandsbanans
ev sträckning.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Avsiktsförklaring angående fortsatt medverkan i
Leaderarbetet
(Leader Sjuhärad har skickat ett antal frågor om fortsatt intresse angående medverkan i Leader-arbetet.)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skicka avsiktsförklaring om fortsatt delaktighet som svar till Leader Sjuhärad.

2013-03-15

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0270 106
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2013-03-14 / bh

Programområde: 1

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2013-03-18

2013/KS0270 106

Monica Lindqvist

Leader Sjuhärad
Box 5001
514 05 Länghem

Avsiktsförklaring angående fortsatt medverkan i
Leaderarbetet
Leader Sjuhärad har ställt fyra frågor angående medverkan i Leaderarbetet.
Borås Stad svara följande.
1. Kommunen är intresserad av att delta i Leaderarbetet även under nästa
programperiod.
2. Kommunen är intresserad av att utöka det geografiska området så att hela
kommunen kan ingå i Leaderarbetet.
3. Om den nya perioden inte kommer att starta 1 januari 2014 vill kommunen
fortsätta finansieringen till Leader på samma grunder som idag, fram till den
nya perioden startar.
4. Som kontaktperson i kommunen för framtagandet av den nya strategin utses
Monica Lindqvist på Stadskansliet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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