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Sammanfattning

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 beskriver de konsekvenser som uppstår vid ut
byggnaden av ny E20 mellan Bälinge och Vårgårda, 
en sträcka på cirka 15 kilometer.  Väg  objektet ligger 
i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra 
Götalands län. MKB:ns uppgift är att visa på 
positiva och negativa konsekvenser samt möjliga 
åtgärder för att mildra miljöpåverkan. Den ska 
vidare beskriva förhållandena om vägen inte 
byggs ut, vilket innebär att dagens E20 bibehålls 
och endast ges normalt underhåll. MKB:n är 
upprättad av Ramböll Sverige AB på uppdrag av 
Trafikverket och tillhör vägplan för E20, delen 
Bälinge–Vårgårda.

Bakgrund
Väg E20 är av riksintresse för kommunikation 
och har en nationell, regional och lokal funk
tion. Väg E20 är en viktig del av det nationella 
stamvägnätet.

Nuvarande väg E20 har brister som är knutna 
till framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö
påverkan. Ett parallellt vägnät för gående, 
 cyklister och lokal trafik saknas.

Tidigare utredningar för den aktuella sträckan 
består bland annat av en förstudie för sträckan 
Alingsås (Hedvigsberg)–Vårgårda (Hjultorp) 
från 2002 och en vägutredning med MKB för 
sträckan Alingsås–Vårgårda från 2009. I vägut
redningens beslutshandling beslutades att upp
rätta arbetsplan för alternativet Skogskorridoren 
via Gisslatorp.

Projektet är finansierat genom den nationella 
planen för transportsystemet 20142025. Väg
planen för väg E20, delen Bälinge–Vårgårda, 
förväntas fastställas under 2016. Totalentreprenad 
planeras att upphandlas under 2017. Planerad 
byggstart är år 2018, med möjlig trafiköppning 
under år 2021.

Vägförslag
Föreslagen vägutbyggnad innebär att ny väg 
E20, sträckan Bälinge–Vårgårda, utformas som 
motorväg i ny sträckning. Vägen byggs ut mellan 
planerad trafikplats i Bälinge (ingår i vägplan för 
delen KristineholmBälinge) och befintlig trafik

plats i Hjultorp i Vårgårda. I trafikplats Hjultorp 
kommer vissa  ombyggnadsåtgärder att utföras. 
Förslaget innebär att ny väg byggs som en 21,5 
meter bred fyrfältig motorväg. Linjeföringen 
 anpassas till referenshastigheten 110 km/h.  
Vägen förses med viltstängsel på båda sidor.  
I vägförslaget ingår 11 broar varav en större med 
längden cirka 140 meter över Bäsjöbäcken och 
väg 1778. Utformningen av den bron gör att den 
fungerar som en av två faunapassager i projektet, 
med fri passage under bron.

Befintlig väg E20 övergår till lokalväg, där del av 
vägen avsätts till gång och cykelfält.

Närmast Bälinge kommer del av befintlig E20 
att tas ur drift och terrängen kommer att åter
ställas likt omgivande mark. Väg 1781 kommer 
att få ny sträckning på en cirka 500 meter lång 
sträcka och sammanföras med väg 1779 till en 
passage under ny väg. Den gamla sträckningen 
av väg 1781 kommer att tas ur drift i det berörda 
området.

Miljövärden
En landskapsanalys har gjorts inom vägprojektet, 
där landskapets egenskaper, värden och möjlig
heter har definierats. I västra delen av sträckan 
är land skapet öppet, med insprängda lövskogs
miljöer, framförallt bestående av ekskog. Öster 
om Bälinge vidtar skogsmarkerna, som dominerar 
sträckan mellan Bälinge och Vårgårda. I trakten 
kring Gongstorp och Tubbetorp öppnar sig åter 
landskapet. Söder om befintlig E20 ligger ett 
småskaligt odlingslandskap som skiljer sig från 
det mer storskaliga jordbrukslandskapet närmare 
Vårgårda. Den nya vägens sträckning berör om
råden som är av riksintresse för naturvård och 
kulturmiljövård, i trakten kring Mängsholm–
Gongstorp–Tubbetorp–Siene. 

Kulturvärdena inom vägens utredningsområde 
består av flera utvärderade kulturmiljöer och ett 
antal kända fasta fornlämningar och övriga kultur
lämningar. Arkeologiska utredningar har utförts.

Naturvärden finns bland annat knutna till våt
marker och vattendrag, lövskogsmiljöer och häll
marker med vildmarkskaraktär.  Skogs området 
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som den nya vägen kommer att gå igenom är 
ett relativt tyst vildmarksområde med värden 
bland annat för friluftslivet och för djurlivet. 
Vandrings leden Holleden går genom området. 

Markanvändningen i området präglas av ett 
 aktivt jord och skogsbruk. Den nya sträckningen 
av E20 berör främst skogsmark, men kommer att 
gå genom jordbruksmark i områdena närmast 
Alingsås respektive Vårgårda.

Söder om området, sydost om Fridhem, finns 
en kommunal dricksvattentäkt och i Hol finns 
en kommunal dricksvattenbrunn. I övrigt finns 
privata vattentäkter till fastigheterna.

Miljökonsekvenser
De positiva konsekvenser som vägutbyggnaden 
kommer att medföra är att säkerheten för boende 
och trafikanter väsentligt kommer att förbättras. 
För de flesta av de kringliggande fastigheterna 
längs nuvarande väg E20 kommer bullersitua
tionen att förbättras kraftigt genom att trafiken 
på vägen minskar. För cirka 85 fastigheter kommer 
bullernivåerna att sänkas till under 55 dB(A). 
Effekterna av den nya vägen är att 13 fastigheter 
kommer att få bullernivåer över riktvärdena. 
Sammantaget ses bullersituationen som en 
positiv konsekvens för de boende tillika med att 
tillgängligheten och säkerheten kommer att öka. 

Ny väg bedöms medföra påverkan på riksintresse
områden för naturvård och kulturmiljövård vid 
Gongstorp–Tubbetorp–Siene, men bedöms inte 
innebära risk för påtaglig skada på riksintressena. 

Allmänt sett är en vägutbyggnad alltid ett fysiskt 
intrång som dessutom skapar barriär effekter 
dels för människor och dels för växt och djur
livets rörlighet och spridningsmöjligheter. 
Utbyggd väg E20 kommer att ha viltstängsel  och 
så mycket trafik att den blir en stor barriär för 
djuren att passera. För att minska vägens barriä r 
effekter kommer två fauna passager samt mindre 
passager att anläggas längs sträckan.  Andra 
miljökonsekvenser för naturmiljö av ny E20 
utgörs av intrång i ett skogligt biotopskydds
område, påverkan på våtmarker, vattendrag och 
på generella biotopskyddsobjekt.

De största konsekvenserna för kulturmiljö 
utgörs av en förändring av kulturlandskapet i 

Bälinge upp mot Gisslatorp och viss visuell på
verkan på riksintresseområdet kring Tubbetorp.
Åtgärder för omhändertagande av vägdagvatten 
har föreslagits. Vägförslaget bedöms som helhet 
innebära små negativa konsekvenser för vatten
förekomsterna. 

Den nya vägen blir säkrare och sannolikheten 
för att en farligt godsolycka inträffar minskar. 

Jordbruksverksamheter och skogsbruk på verkas 
dels genom arealbortfall och dels genom att 
fastighetsägarna i vissa fall får försämrad till
gänglighet till sina jordbruks och skogs marker. 
Tillgängligheten till markerna kommer att 
begränsas och styras till över och under farter 
vid ny E20. 

Ny E20 kommer att påverka det stora oexploa
terade skogsområdet och utgöra en barriär för 
det rörliga friluftslivet och också för orientering. 
Även här kommer tillgängligheten till skogs
området att styras av de passager som kommer 
att finnas över/under den nya vägen.

Åtgärder för att skydda miljön
Under projekteringen har väglinjen anpassats 
för att i möjligaste mån ta hänsyn till natur och 
kulturvärden i området. 

Två faunapassager och flera broar där passage
möjlighet finns, samt torrtrummor ingår i projek
tet. Groddjurspassager vid två platser kommer att 
studeras vidare i kommande skede. Återförande 
sker av bortschaktat material i slänter och dylikt 
för att behålla den naturliga floran i vägområdet. 

Dagvattenhanteringen för vägen har utformats 
med grunda diken, dämda diken och i vissa fall 
fördröjningsdammar för att åstadkomma för
dröjning och i viss mån öka reningsgraden innan 
dagvattnet når recipienterna. 

För att mildra vägens barriäreffekter föreslås att 
passager för skogsbruk, jordbruk, rekreation och 
friluftsliv anläggs. 

Bullerskyddsåtgärder föreslås för de fastigheter 
där bullernivåerna ligger över antagna riktvärden.
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1. Inledning

Denna MKB är upprättad av Ramböll Sverige 
AB på uppdrag av Trafikverket. MKB:n tillhör 
vägplan för väg E20, delen Bälinge–Vårgårda, 
Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra 
 Götalands län.

1.1 Bakgrund och syfte

Väg E20 har en nationell, regional och lokal 
funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken 
visar också att E20 har en vital betydelse för 
näringslivet i Mellansverige. Väg E20 är en 
viktig del av det nationella stamvägnätet och har 
därmed en sådan betydelse för vägtransport
systemet att den är klassad som riksintresse för 
kommunikation.  
 
Bristerna med nuvarande väg är knutna till 
framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpå
verkan, framförallt bullerstörningar på bostads
bebyggelse längs vägen. Ett parallellt vägnät 
saknas för gående, cyklister och lokal trafik.  
Trafiksäkerhetsriskerna är stora, vilket orsakas 
av dålig plan och profilstandard samt av ett 
stort antal anslutande vägar och fastighetsan
slutningar som mynnar direkt till E20. Hastig
heten är 80 km/h, men det finns flera sträckor 
med hastighetsnedsättning till 60 km/h.  
 
Av Vägutredning Väg E20, Alingsås–Vårgårda, 
beslutshandling 20090626, framgår beslutat   
alternativ, Skogskorridoren via Gisslatorp, samt 
korridorens omfattning (se karta i bilaga 1).   
Trafik teknisk standard ska vara motorväg med 
bredden 21,5 meter. Referenshastigheten ska 
vara 110 km/h. Vägplanen ska även omfatta 
anpassning av befintlig E20 till lokalväg samt 
åtgärder för att anpassa vägen för oskyddade 
trafikanter. Befintlig väg ska även ha funktionen 
omledningsväg till den nya motorvägen.
 

1.2 MKB-arbetet

Syftet med vägplanen är att juridiskt fastställa 
ett vägområde, som ger markåtkomst för att 
möjlig göra utbyggnad av den nya vägen. Vägens   
trafiktekniska standard, riksintresse och miljö

frågor samt andra allmänna intressen redovisas 
och värderas liksom större enskilda intressen. 
Vägplanen ska även omfatta den MKB som enligt 
väglagen och miljöbalken ska utföras i detta 
skede. MKB är ett av underlagen till vägplanen.

Syftet med MKB är att möjliggöra en samlad 
bedömning av den planerade vägens inverkan 
på människor och miljö. Arbetet med MKB:n 
sker parallellt med vägprojekteringen för att så 
långt det är möjligt anpassa vägens utformning 
och lokalisering och för att reducera intrång 
samt annan miljöpåverkan. Där negativa miljö
konsekvenser riskerar att uppstå ska MKB:n 
föreslå åtgärder för att undvika, minska eller 
avhjälpa dessa.

Vid arbetet med MKB:n har bestämmelserna 
om miljökonsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderlag i miljöbalkens 6 kapitel tilläm
pats. I de fall där betydande miljöpåverkan kan 
förväntas ska MKB:n innehålla en beskrivning 
av verksamheten, en beskrivning av åtgärder 
som planeras för att skador ska undvikas, de 
uppgifter som behövs för att bedöma miljö
påverkan, en redovisning av alternativa platser 
eller alternativ utformning samt en icketeknisk 
sammanfattning. 

MKB:n är upprättad efter Trafikverkets före
skrifter, VVFS 2010:16, Rapport Planläggning 
av vägar och järnvägar, TRV 2012/85426 och 
handboken ”Miljökonsekvensbeskrivning för 
vägar och järnvägar, Trafikverkets publikation 
2011:090”. Behandlingen av vägars olika miljö
effekter baseras också på Vägverkets/Natur
vårdsverkets ”Temablad till MKB för vägprojekt, 
VV publ 2008:32”.

Inventeringsmaterial och nulägesbeskrivningar 
som togs fram i samband med MKB för väg
utredningen för delen Alingsås–Vårgårda har 
utnyttjats och redovisas även i denna rapport. 
Därtill har även kompletteringar och uppdate
ringar gjorts gällande bland annat natur och 
kulturmiljö.

Inarbetade åtgärder är de åtgärder som 
 Trafikverket åtar sig att utföra i vägprojektet.   
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De möjliga skyddsåtgärder som redovisas 
i  MKBrapporten är att se som ytterligare 
 exempel på hur risken för skador kan minskas. 

För åtgärder som kräver markåtkomst och avtal 
med markägare, utöver vägplanens område, 
finns inga garantier för att de kan genomföras. 
Av vägplanen i sin helhet framgår vilka åtgärder 
som Trafikverket valt att föreslå.

För att möjliggöra en bedömning av konsekven
serna i det fall projektet inte genomförs beskrivs 
ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet är 
ett jämförelsealternativ som här valts att spegla 
förhållandena vid årtalet 2040, cirka 20 år efter 
trafiköppning.

Konsekvensbedömningar
Här redogörs för de miljöaspekter som har 
 bedömts kunna påverkas av de planerade åtgär
derna på ett sådant sätt att det uppstår miljö
konsekvenser, positiva eller negativa. För varje 
aspekt beskrivs förutsättningarna, det vill säga 
situationen i nuläget, konsekvenser som uppstår 
om ingen utbyggnad sker (nollalternativet) samt 
effekter och konsekvenser av ett genomförande 
av vägplanens förslag i jämförelse med noll
alter  nativet. Miljökonsekvenserna, det vill säga 
betydelsen av effekterna för utbyggnadsalterna
tivet, görs för en situation med inarbetade miljö
åtgärder. I de fall det finns förslag på ytterligare 
möjliga miljöåtgärder redovisas även dessa, men 
de inbegrips inte i konsekvensbedömningen.
Under arbetet med vägplanen och miljökon
sekvensbeskrivningen har det gjorts löpande 
effekt och konsekvensanalyser av de olika 
förslagen på utformning och tekniska lösningar. 
I detta dokument redovisas dock endast de 
 effekter och konsekvenser som det slutliga för
slaget i vägplanen förväntas ge upphov till.  

I MKBsammanhang används begreppen 
 påverkan, effekt, konsekvens och miljöåtgärder:

•	 Påverkan är det intrång som verksamheten 
orsakar, exempelvis en utbyggd väg som 
 möjliggör ökad trafik.

•	 Effekt är den förändring av miljökvaliteten 
som uppkommer till följd av denna påverkan, 
exempelvis barriäreffekt, buller med mera.

•	 Konsekvens är en värdering av effekten 
med hänsyn till vad den betyder för olika 

Grad av 
konsekvens

Förklaring

Stor negativ  
konsekvens

Stor påverkan på exempelvis 
område med stora natur- och/eller 
kulturvärden, skyddsvärda arter 
och liknande. Påverkan bedöms 
så omfattande att den har mycket 
stora effekter på värdet i området. 
Värdet försvinner inte, men på-
verkas i hög grad.

Måttlig negativ 
konsekvens

Begränsad påverkan på exempel-
vis område med natur- och kultur-
värden. Påverkan bedöms medföra 
måttliga negativa effekter för 
värdet i området. Värdet försvinner 
inte, men minskar i omfattning 
eller kvalitet.  

Liten negativ  
konsekvens

Liten påverkan på exempelvis om-
råde med natur- och kulturvärden. 
Värdet försvinner inte, men kan 
påverkas något vad gäller kvalitet.

Positiv  
konsekvens

Miljövärde eller intresse stärks. 
Värdet ökar i omfattning genom 
att exempelvis en brist byggs bort, 
tillgängligheten ökar eller liknande.

intressen, till exempel att upplevelsevärdena 
försämras och omvägarna blir långa för att ta 
sig till rekreationsområdet.

•	 Miljöåtgärd föreslås för att undvika eller 
minimera negativa konsekvenser.

Projektets miljöeffekter (förändringar av miljö
kvalitet som kan mätas eller registreras) beskrivs 
generellt enligt följande:

•	 Vilken utbredning de har – lokalt (0–10 km), 
regionalt eller globalt.

•	 Vilken varaktighet de har – kortvariga/tillfälliga 
(månader), långvariga men reversibla (år)  
eller permanenta/irreversibla.

•	 Om de är direkta eller indirekta.
•	 Om det kan uppstå kumulativa effekter.

Projektets miljökonsekvenser är en värdering 
av miljöeffekternas betydelse. Bedömningen av 
de negativa miljökonsekvenserna redovisas i en 
tregradig skala; små, måttliga eller stora konse
kvenser. Positiva konsekvenser analyseras också 
men graderas inte.

Figur 1.2:1 Förklaring av graden av konsekvenser.
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Bedömningsgrunderna för att värdera miljö
effekten, det vill säga konsekvensbedömningen, 
skiljer sig åt mellan de olika miljöaspekterna. 
Betydelsen av effekterna värderas bland annat 
med hänsyn till relevanta bestämmelser, exem
pelvis miljöbalkens hushållningsbestämmelser, 
vedertagna rikt eller gränsvärden och gällande 
miljökvalitetsnormer. För de olika bevarande
intressena är områdets specifika kvaliteter, sär
art och eventuellt lagstadgat skydd viktigt vid 
bedömning av miljökonsekvenserna. Effekternas 
utbredning och varaktighet har också betydelse 
för projektets miljökonsekvenser. Projektets 
inverkan på miljökvalitetsmålen, både nationella 
och lokala, samt uppsatta projektmål, ligger 
också till grund för konsekvensbedömningarna. 

Avgränsningar
Vägplanen behandlar ett utredningsområde   
för del av väg E20 mellan Bälinge och Vårgårda 
i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra 
Götalands län. Geografiskt begränsas området 
av anslutningen till trafikplats Bälinge i väster 
(byggs i etappen Kristineholm–Bälinge) och 
fram till trafikplats Hjultorp i öster. 

Det område som har studerats för MKB:n, influens
området, är större än själva projektområdet och 
utredningsområdet för vägplanen. MKB:n har 
beträffande de fysiska ingreppen begränsats till 
det utredningsområde som redovisas i bilaga 1.

Förutom påverkan inom utredningsområdet 
kan planerade åtgärder i vissa fall komma att 
påverka intressen utanför detta område. Det 
gäller exempelvis påverkan på vattenkvaliteten 
nedströms utredningsområdet samt friluftsliv 
och rekreation. Det gäller också riksintresse
områden för naturvård och kulturmiljövård i 
trakten kring Siene och Tubbetorp.

Denna MKB har avgränsats till att behandla och 
belysa påverkan, effekter och konsekvenser på:

•	 riksintressen
•	 landskap
•	 naturmiljö 
•	 kulturmiljö 
•	 friluftsliv och rekreation
•	 markanvändning och naturresurser (jord 

och skogsbruk, berg och grusförekomster, 
yt och grundvatten, kommunal planering, 
miljökvalitetsnormer)

•	 hälsa och säkerhet (buller och vibrationer, 
 säkerhet, förorenad mark, farligt gods)

•	 påverkan under byggtiden.

Indirekta och kumulativa effekter samt överens
stämmelse med nationella miljökvalitetsmål 
behandlas också i denna MKB liksom klimat
förändringar. Regeringen har i sin Klimat och 
sårbarhetsutredning (SOU 2007:60) fastställt att 
det är nödvändigt att påbörja anpassningen till 
de klimatförändringar som nu sker. Det innebär 
bland annat att ta hänsyn till klimatförändringar 
och risker för extrema väderhändelser i den 
 fysiska planeringen och i samband med infra
strukturprojekt så att inte ytterligare risker 
byggs in i samhället.

1.3 Tidigare utredningar och beslut

Pågående arbete med vägplanen har föregåtts av 
följande utredningar.

Förstudie 2002, Alingsås  
(Hedvigsberg)–Vårgårda (Hjultorp)
Förstudien behandlar även delen inom Alingsås. 
Med förstudien som underlag har Länsstyrelsen 
beslutat att projektet kan antas medföra betydan
de miljöpåverkan. För delen Alingsås–Vårgårda 
beslutade Vägverket att:

•	 Kompletterande lokaliseringsstudier genom
förs i en vägutredning, anpassad till bland 
annat miljöbalkens och väglagens nya krav.

•	 De aktuella förhållandena som framkommer 
när vägutredningen genomförs får klargöra 
vilken vägstandard som bör väljas med hänsyn 
till trafikutveckling, kommunal planering 
med mera.

•	 Möjligheterna att passera Bälinge och riks
intresseområdet mellan Mängsholm och 
Siene ska särskilt studeras.

•	 Förbättrad väg ska ånyo studeras med hänsyn 
till väglagens krav.

•	 De alternativa vägkorridorer som presenteras 
i förstudien behandlas fortsatt i den kommu
nala planeringen. De benämns Järnväg, Be
fintlig väg och Skog och är även utgångspunkt 
för arbetet i den nu aktuella vägutredningen.
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Vägutredning med MKB Förslagshandling  
Väg E20, Alingsås–Vårgårda 2008-06-02
I vägutredningen från 2008 studerades och 
utreddes tre korridorer; Järnvägskorridoren, 
Korridor längs befintlig väg (här utreddes också 
ett förslag med ombyggnad av befintlig väg till 
2+1väg) och Skogskorridoren, med varianterna 
Gisslatorp, Befintlig och Hallstorp.

I vägutredningen konstaterades att samtliga 
studerade korridorer uppfyllde målen om trafik
säkerhet, tillgänglighet och transportkvalitet 
på ett bra sätt. Utredningen visade att det inte 
fanns något självklart ”bästaalternativ” då det 
gällde val av korridor. Ingen av de tre korrido
rerna framstod som mest gynnsam när hänsyn 
togs till både trafikekonomi och miljö. Däremot 
bedömdes korridoren längs befintlig väg som 
den sammantaget sämsta. 

Skogskorridoren och Järnvägskorridoren hade 
till stor del helt olika miljöförutsättningar och 
miljökonsekvenserna av en vägutbyggnad i dessa 
var därför svåra att jämföra med varandra. Stora 
intrång i jordbruksmark i Järnvägskorridoren 
ställdes mot intrång i oexploaterade skogs och 
rekreationsområden i Skogskorridoren. Järn
vägskorridoren bedömdes liksom Skogskorridoren 
via Domarberget ge ett stort intrång i det plane
rade verksamhetsområdet vid Bälinge. 

Vägutredningen ställdes ut under perioden 
20080609 till 20080926. Av de utredda 
 korridorerna togs beslutet att E20 på delen 
Alingsås–Vårgårda skulle byggas ut i Skogs
korridoren enligt variant Gisslatorp. Beslutet 
finns  redovisat i Vägutredning med MKB 
Beslutshand ling Väg E20 AlingsåsVårgårda 
20090626.  Av de tunga remissinstanserna 
förordade länsstyrelsen, Alingsås kommun 
och  Västra Götalands regionen detta alternativ. 
 Vårgårda kommun förordade skogskorridoren 
men tog inte ställning till variant närmast Alingsås.

Naturvårdsverket förordade en 2+1väg som 
följer befintlig. Riksantikvarieämbetet föredrog 
ur kulturmiljösynpunkt en förbättring av nuva
rande väg, men om en ny väg byggs förordades 
skogsalternativet via Hallstorp.

Alingsås jaktvårdskrets tillsammans med natur
skyddsföreningarna i Alingsås och Vårgårda 

förordade Järnvägskorridoren. Hols och Horla 
hembygdsföreningar såg Skogskorridoren som 
enda tänkbara alternativ, medan Orienterings
klubben Skogshjortarna motsatte sig Skogs
korridoren, speciellt via Gisslatorp. Enskilda 
fastig hetsägare i Bälinge/Gisslatorp och i Gongs
torp motsatte sig Skogskorridoren. De boende i 
Bälinge/Gisslatorp motsatte sig framförallt drag
ningen via Gisslatorp.

Vägverket beslöt att vägen ska dras i Skogs
korridoren via Gisslatorp, med följande motiv:

•	 Korridoren är den kortaste av de tre och är 
därför den korridor som bäst uppfyller tre 
av de trafikpolitiska målen: Ett tillgängligt 
transportsystem, en hög transportkvalitet 
samt säker trafik. Den kortare längden medför 
minst mängd utsläpp av föroreningar och 
växthusgaser.

•	 Korridoren tar minst jordbruksmark i anspråk.
•	 Söder om Domarberget påverkar korridoren 

kommunens planerade verksamhetsområde, 
men överensstämmer i princip med FÖP 
(fördjupning av översiktsplanen) för staden 
Alingsås.

•	 Under byggnadstiden medför korridoren 
minst störningar för trafiken och ger bäst 
förutsättningar för en säker arbetsmiljö.

•	 Antal bostadshus som riskerar att rivas är lik
värdigt med sträckningen genom Domarberget, 
men färre än i Korridor längs befintlig väg.

•	 Trafikantupplevelsen blir sämre än i sträck
ningen genom Domarberget, men bättre än i 
Korridor längs befintlig väg.

Korridoren har negativ på verkan på landskaps
bild, friluftsliv och natur och kulturmiljövärden.

Vissa större vägprojekt kan behöva tillåtlighets
prövas av regeringen enligt 17 kap miljöbalken, 
innan själva planen upprättas och slutgranskas. 
Främst rör det sig om stora, komplexa projekt 
där det finns alternativa sträckningar eller 
utformningar att överväga samt flera starka och 
svårförenliga intressen och många motstridiga 
synpunkter på val av alternativ. Det kan också 
gälla stora, tekniskt komplicerade projekt med 
betydande risker beträffande kostnader och 
omgivningspåverkan. Intresseavvägningar mellan 
allmänna intressen kommer att göras under 
planläggningsprocessen och prövas i samband 
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med fastställelsen. Vid prövning enligt väglagen 
(1971:948) tillämpas 2–4 kap. och 5 kap. 3 § 
miljöbalken. Trafikverket har bedömt att detta 
projekt inte behöver tillåtlighetsprövas.

1.4 Aktualitet

Projektet finns upptaget i den nationella planen 
för transportsystemet 20142025. Vägplanen för 
väg E20, delen BälingeVårgårda, förväntas fast
ställas under 2016. Totalentreprenad planeras 
att upphandlas under 2017. Planerad byggstart är 
2018, med möjlig trafiköppning under 2021. 

1.5 Lagstiftning

Väglagen
Den allmänna väghållningen regleras av väglagen, 
som behandlar byggande och drift av allmänna 
vägar. Det övergripande målet med väghållningen 
kan sägas framgå av lagens 13  §: ”Vid byggande 
av väg ska tillses, att vägen får sådant läge och 
utförande att ändamålet med vägen vinnes med 
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kost
nad, och att hänsyn tas till stads och landskaps
bilden och till natur och kulturvärden.” Utöver 
denna övergripande paragraf regleras den formella 
hanteringen av vägutbyggnader med syftet att 
processen ska säkerställa att andra allmänna och 
enskilda intressen beaktas i ett arbete som fyller 
högt ställda krav på offentlighet och rättssäker
het.  I väglagen stadgas också att delar av miljö
balken ska tillämpas i vägärenden.

Miljöbalken
Utöver att delar av miljöbalken särskilt ska till
lämpas vid prövning av vägärenden innehåller 
den övergripande mål och allmänna hänsyns
regler som alltid ska tillämpas, 1–2 kapitlet. I 
hänsynsreglerna i kapitel 2, som har till avsikt 
att bidra till en hållbar utveckling, ställs bland 
annat krav på: 

•	 tillräcklig kunskap om hälsa och miljö
•	 att bästa tillgängliga teknik och nödvändiga 

skyddsåtgärder ska användas
•	 lämplig lokalisering
•	 hushållning genom återanvändning eller 

återvinning
•	 val av skonsammaste produkt om alternativ finns.

I kapitel 3 ges de grundläggande bestämmelserna 
som visar vilka allmänna intressen som har 
särskilt stor betydelse för samhällsutvecklingen, 
som till exempel riksintressen för naturvård, 
kulturvård och friluftsliv. Där flera riksintressen 
förekommer, ska en avvägning göras mellan dem. 
I kapitel 4 förtecknas riksintressen (särskilda 
 bestämmelser) för vissa utpekade områden i 
landet med hänsyn till dess natur och kultur
värden. Samtliga områden i detta kapitel är i sin 
helhet av riksintresse. Avsikten med bestämmel
serna är att hushålla med mark och vattenområ
den i landet på ett långsiktigt och uthålligt sätt 
och att miljöfrågorna ges tyngd i planeringen. 
Områden som är särskilt känsliga ur ekologisk 
synpunkt ska skyddas.

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillför
säkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för 
att förvalta naturen väl. Vidare ska miljöbalken 
enligt dess första kapitel tillämpas så att:

•	 människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter

•	 värdefulla natur och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas

•	 den biologiska mångfalden bevaras
•	 mark och vatten med mera används så att en 

långsiktigt god hushållning tryggas
•	 återanvändning och återvinning främjas så 

att ett kretslopp uppnås.

1.6 Mål

Utöver ovan redovisade lagkrav och nedan beskrivna 
nationella mål har även till exempel Barnkonven
tionen och Landskapskonventionen beaktats. 

Transportpolitiska mål
I maj 2009 tog riksdagen beslut om de nya 
transportpolitiska målen enligt regeringens 
förslag i propositionen ”Mål för framtidens resor 
och transporter, prop. 2008/09:93”. Transport
politikens övergripande mål är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
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och näringslivet i hela landet. Det övergripande 
målet stöds av:

•	 Funktionsmålet gällande tillgänglighet: 
Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Transport
systemet ska vara jämställt, det vill säga lik
värdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.

•	 Hänsynsmålet gällande säkerhet, miljö och 
hälsa: Transportsystemets utformning, funk
tion och användning ska anpassas till att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och 
till ökad hälsa. 

Miljömål
Miljökvalitetsmål har beslutats av riksdagen och 
gäller för hela Sverige. Miljömålen ska främja en 
hållbar samhällsutveckling. En hållbar samhälls
utveckling innebär att nuvarande och kommande 
generationer ska tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekolo
giska aspekter.

De 16 miljökvalitetsmålen är:
•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Giftfri miljö
•	 Skyddande ozonskikt
•	 Säker strålmiljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Hav i balans samt levande kust och skärgård
•	 Myllrande våtmarker
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Storslagen fjällmiljö
•	 God bebyggd miljö
•	 Ett rikt växt och djurliv

Nya och ändrade regionala miljömål för Västra 
Götalands län beslutades 2008 av länsstyrelsen 
och för målet ”Levande skogar”, Skogsstyrelsen 
i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har i sam
verkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalands
regionen tagit fram förslag till nya regionala 

miljömål för Västra Götaland, som varit ute på 
remiss under hösten 2014. Länsstyrelsen har 
fått in synpunkter på i första hand de regionala 
tilläggsmålen som föreslås under miljökvalitets
målen och kommer att bearbeta dessa och ta 
beslut om nya mål under 2015.

Projektmål för vägplan E20 Bälinge–Vårgårda 
Trafikverket ska arbeta med projektmål i väg
planeringen.  Inledningsvis i projektet anordna
des ett målbildsseminarium där alla i projekt
gruppen deltog. Känd kunskap om områdets 
förutsättningar presenterades. Utifrån detta 
gjordes gemensamt bedömningar om hänsyns
tagande, risker och potential i samband med väg
byggnad i området. Projektmålen från vägutred
ningen reviderades och anpassades till gällande 
korridor och andra avgränsningar. Projektets 
överensstämmelse med projektmålen redovisas i 
avsnitt  9.3 Överensstämmelse med projektmål.

Projektmålen för ny E20 är:
1. Färden längs ny väg ska ge en positiv upp

levelse av det omgivande landskapet. 
2. Boende som berörs av ny väg ska uppleva en 

trygg och tillgänglig närmiljö med minimerade 
störningar från trafiken. 

3. Vägförslaget skall ge förutsättningar för ett 
fortsatt jord och skogsbruk för enskilda 
fastighetsägare. 

4. Rimliga åtgärder för att minska barriäreffekter 
för jord och skogsbruk samt för friluftslivet 
ska vidtas. 

5. Djurens tillgänglighet till skogsområdet samt 
faunans behov av rörelse för fortlevnad och 
utveckling ska vara god. 

6. Bergskärningar, bankar och etablering av 
vegetation ska samverka med landskapets 
karaktär genom rätt utformning.

7. Genom en effektiv masshantering ska alla 
massor i första hand hanteras inom väg
projektet och samtidigt främja de landskapliga 
värdena och förståelsen av landskapet. 

8. Vattenkvaliteten i yt och grundvatten ska 
bibehållas och vattenförsörjning i omgivande 
landskap bestå.  

9. Riksintresseområdenas värden ska behållas 
och möjlighet till förbättringar eller förstärk
ningar av värdet ska beaktas. 
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Figur 2.1:1 Atlaskarta (topografisk illustration) över området där röd linje visar ny väg och grön linje nuvarande E20.

2. Områdes beskrivning

2.1 Landskapsanalys

Inledningsvis i arbetet med vägplanen gjordes 
en landskapsanalys inom projektet. Kunskap 
från vägutredningen har kompletterats med 
material från Landskap i långsiktig planering 
för Västra Götaland. Landskapsanalysens syfte 
har varit att identifiera betydelsefulla karaktärer 
inom olika avsnitt, vilka har legat till grund för 
utformningen av väganläggningen.

Syftet med landskapsanalysen är att betrakta 
landskapet som en helhet och inte endast uppdelat 
i de sektorsintressen som MKB:n i övrigt är struk
turerad efter. Denna syn på landskapet efterfrågas 
i den europeiska landskapskonventionen (ELC). 

Översiktlig beskrivning av landskapet
Säveåns dalgång mellan Vårgårda och Alingsås 

utgör Varaslättens sista avtryck i sydväst. Skogs
marken i sydöst är den nordligaste delen av 
Småländska höglandet. Trakten mellan Alingsås 
och Vårgårda är ett möte mellan den öppna rika 
jordbruksbygden i det inre av Västergötland och 
skogsbygden i sydöstra delen av regionen.
Säveåns dalgång med dess ravinsystem i sand 
och lerjordar är jordbrukspräglat. Dalgången 
går i nordostsydvästlig riktning. Skogsområden 
möter distinkt dalgången på båda sidor. Strax 
innanför skogsbrynet på södra sidan går högsta 
kustlinjen (HK). Här låg vattnet som högst efter 
inlandsisens avsmältning. Gränsen kan påvisas 
genom förekomsten av moränjordar över HK 
till skillnad från ursvallade eller sedimenterade 
jordar under HK. Jordlagren i skogsområdet är 
relativt tunna och berggrunden är påverkad av 
de sprickdalar som är kännetecknande för den 
sydvästsvenska gnejsformationen.
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Figur 2.1:2 Satellitbild över delar av Västergötland med före-
kommande landskapstyper inom berört område.

Figur 2.1:4 Karaktärsområden. 

Figur 2.1:3 Skogslandskapet ovan högsta kustlinjen. Kontrasten mot dalgångs-
landskapet i övre delen av bilden är markant.
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Figur 2.1:5 Bälinge från sydväst.

Bälinge – Kuperat mosaiklandskap 
I Bälinge är landskapet småskaligt och böljande 
kring Säveåns sidoraviner. I åkermarken med 
lera och sand sticker skogsbevuxna bergknallar 
upp. Detta är sprickdalsberggrundens övergång 
mot dalstråket. Säveån med sidoraviner har höga 
kvaliteter med goda förutsättningar för bland 
annat mjörnöring och kungsfiskare.

Avgränsningen mot skogsmarken i öster består av 
en flikig bergkontur med gipar som är upp odlade 
och bebodda. Det är en bred övergångszon 
mellan skog och åkerlandskap där åkerholmar, 
betade ängsmarker och grova ekar tillsammans   
skapar höga natur och landskapsvärden. Bälinge 
by var medeltida sockencentrum med kyrkan 
centralt placerad. Efter laga skiftet på 1800talet 
är byn splittrad och de gamla gårdslägena kring 
kyrkan är idag borta och gårdarna ligger mer 
spridda i landskapet. Ett flertal gårdar ligger 
längs befintlig E20. 

Bergaskogen – Hällmarkstallskog i 
sprickdalsterräng
Skogen norr om Bäsjön mot Risa består huvud
sakligen av tallskog men har även inslag av 
gran där jordlagren är djupare. Björksumpskog 
förekommer i sprickdalarna. Delar av skogen 

har brunnit. På vissa håll förekommer utpräglad 
hällmarksterräng med renlav och långsam
växande tall. 

I sprickdalen utmed väg 1778 går Bäsjöbäcken, 
som är öringförande. Sprickdalen med ren
spolade glacialslipade hällar på norra sidan har 
ett för området ovanligt utseende. På södra 
sidan av vägen förekommer lodytor och block
branter med gran och medelgrov asp.

I den västra delen ökar inslaget av ek och björk 
i sluttningen ner mot dalgången vid Bälinge. 
Strax sydost om Bälinge ligger en bergtäkt. 

Tre bebodda torp, bland annat Ettermaden med 
en liten ängslycka, och torplämningar finns i 
området. Genom området passerar även Holleden 
som leder vandraren förbi några av torpmiljöerna 
i detta som är Hol sockens utmarker.

Skogen vid Hol – Tall- och granskogs  -
dominerad höjd 
Området mellan Hol och Horla kännetecknas av 
något mäktigare jordlager med barrblandskog. 
Terrängen är kuperad och når här de högsta 
nivåerna inom utredningsområdet. Ett åter
kommande inslag i skogslandskapet är lodytor 
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Figur 2.1:7 Gles tallskog på hällmark med mycket tunna jordlager. Att skogen nyss brunnit har ökat naturvärdet.

och blockbranter, där vissa växter indikerar 
inslag av näringsrik grönsten i berggrunden. 
Dessa är intressanta ur natursynpunkt och för 
landskapsbilden. På några ställen ligger öppna 
våtmarker med inslag av vattenspeglar. Hyggen 
förekommer men de ur natursynpunkt intressanta 
miljöerna är ofta sparade.

Figur 2.1:6 En varierad skog med karaktäristiska bergsbranter.
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Figur 2.1:8 Skogen söder om Gongstorp.

Skogen söder om Gongstorp – Mindre  
kuperad barrblandskog med inslag av 
våtmarker
Området mellan väg 1781 och Gongstorp är 
mindre kuperat och saknar de karaktäristiska 
lodbranterna. Öppna våtmarker är ett vanligare 
inslag. Området är påverkat av relativt många 
hyggen. 
 
Gongstorp och Siene – Kuperat småskaligt 
mosaiklandskap med stark historisk prägel 
Trakten kring Gongstorp, Siene och Tubbetorp 
är småskaligt och skiljer sig från det mer öppna 
dalgångslandskapet norr om befintlig E20.

Siene är en kyrkby som var sockencentrum redan 
under medeltiden. Bebyggelsen ligger delvis i 
nya lägen efter laga skifte. Området är fornläm
ningsrikt och sägenomspunnet. Topografin är 
varierande. Trakten är i vissa delar ålderdomlig 
men är också en levande jordbruksmiljö. 

Gongstorps by ligger samlad invid byvägen. Byn 
omgärdas av vackra beteshagar med odlingsrösen 
och har höga landskapliga värden. Miljön är 
småskalig och har en ålderdomlig karaktär.

Figur 2.1:9 Tubbetorps herrgård och allén.

Tubbetorp, Siene och Mängsholm bildar ett 
nordsydligt stråk i landskapet som är mer små
skaligt än jordbrukslandskapet i Säveåns dalgång 
i övrigt. Området är konstaterat som riksintres
sant och delar är även Natura 2000område. Här 
står storvuxna ekar och ett flertal stora gårdar 
och bybildningar präglar området. 

Tubbetorps herrgård ligger på en höjd och vägen 
upp kantas av en allé. Kring gården ligger ek
hagar som har ett stort samlat värde även knutet 
till intilliggande Mängsholm. Högreståndsprägeln 
visar sig i alléer, ekhagar, stora mangårdsbygg
nader i strategiska lägen, och i viss mån av större 
sammanhängande åkerarealer. 
 
En av förutsättningarna för högreståndslivet 
var tjänstefolken och torparna. Flera av dagens 
mindre gårdar, i kanten mot skogsmarken eller 
på fattigare jordar, har tidigare varit torp.

Tubbetorp–Hjultorp – Flackt öppet 
jordbrukslandskap
Jordbrukslandskapet är här storskaligt, öppet 
och vidsträckt, se figur 2.1:11. Säveån meandrar 
fram i den flacka dalbotten medan tillflödena är 
rätade eller kulverterade. Markerna brukas ra
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Figur 2.1:11 En flack och storskalig del av Säveåns dalgång. Vy mot norr med Tubbetorps herrgård till höger i bilden.

 Figur 2.1:10 Vårgårda sett mot norr. Vårgårda herrgård i 
bildens nedre del.

tionellt i stora enheter av större gårdar i trakten. 
Tidigare var Tubbetorps herrgård brukare av 
marken norr om gården och sambandet mellan 
herrgårdsbyggnaden och de bördiga markerna 
är, trots ändrade ägoförhållanden, synbara.

Vårgårda med omland
Landskapet strax söder om Vårgårda är ett 
mosaik landskap som har tydliga historiska spår. 
På gränsen till skogsbygden ligger en herrgård 
som gett tätorten dess namn. Herrgården bil
dades på 1700talet då den tidigare byn inför
livades som torp i egendomen. En del av byns 
marker är idag skogsbeklädda, men stora delar är 
betesmark och i hagarna finns spår av fossil åker 
och även förhistoriska gravar.

Förbifarten och entrén till Vårgårda är präglad 
av industri som ligger längs med östra sidan av 
E20, se figur 2.1:10. Byggnaderna är storskaliga 
och marknadsför sig ut mot E20. Detta som är 
Vårgårdas entré från söder skapar en bild av en 
livskraftig kommun. 

Lantmännen Doggy har ett exponerat läge vid 
trafikplatsen i Hjultorp. Vårgårdas centrum
bebyggelse ser man inget av från trafikplatsen. 
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2.2 Riksintressen och formella 
skydd

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla natur
områden som skyddas inom EU. Nätverket skapa
des för att hejda utrotningen av djur och växter 
och för att förhindra att deras livsmiljöer försvin
ner. Natura 2000 bygger på två EUdirektiv, fågel
direktivet och art och habitat direktivet. Sverige 
har ansvar för att områden som ingår i Natura 
2000nätverket får den skötsel de behöver och att 
naturvärdena bevaras. Målet är att naturtyperna 
och arterna ska ha gynnsam bevarandestatus.  
I Sverige har Natura 2000områden skydd genom 
miljöbalken. Det innebär att det krävs tillstånd 
för verksamheter eller åtgärder som på ett bety
dande sätt kan påverka Natura 2000arterna och 
livsmiljöerna i ett  Natura 2000område (MKB 
 7 kap 28 a §). Natura 2000områden utgör också 
riksintresse enligt MB 4 kap. I anslutning till ut
redningsområdet finns ett Natura 2000område, 
Mängsholms ekhagar.

Riksintresseområden
Områden av riksintresse är sådana mark och 
vattenområden som är så viktiga ur allmänt 
intresse för vårt lands utveckling att de ska 
skyddas mot ändrad användning som kan skada 
intresset. Syftet är att skapa goda miljöer för 
boende, friluftsliv med mera, genom en lämp
lig lokalisering av till exempel bebyggelse och 
anlägg ningar för infrastruktur samtidigt som 
natur och kulturvärden värnas. Områden kan 
vara av bevarandeintresse för naturvård, kultur
vård eller friluftsliv eller nyttjandeintressen 
som jord och skogsbruk, rennäring, fiske och 
vattenbruk, lägesbundna anläggningar som vägar 
och energianläggningar eller områden för total
försvaret. De nämnda intressena föreslås och 
beslutas av centrala förvaltningsmyndigheter i 
samråd med länsstyrelser och kommuner.

Vissa områden i landet har höga natur och 
kulturvärden sammantaget och dessa områden 
av riksintresse beslutas i riksdagen. Det gäller 
till exempel vidsträckta områden vid våra kuster, 
obrutna fjäll, de fyra stora älvarna, national
stadsparker och Natura 2000områden. Läns
styrelserna bevakar att riksintresseområdena 
tillgodoses i samhällsplaneringen. Aktuella 
riksintressen beskrivs i avsnitt 5.1.

Artskydd
Artskyddsförordningen (2007:845) listar de arter 
som är fridlysta. Regeringen fridlyser växt och 
djurarter genom att ange dessa i artskyddsför
ordningens bilagor. I bilaga 1 till förordningen 
finns bland annat sådana arter som är skyddade 
genom Sveriges åtagande enligt EU:s art och 
habitatdirektiv. Arter som är betecknade med N 
i bilaga 1 innehar det starkaste skyddet. Det är 
bland annat förbjudet att avsiktligt störa, fånga 
eller döda individer av arten samt att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden. Arter 
som är listade i bilaga 2 till artskyddsförordningen 
är nationellt eller regionalt fridlysta. Här finns 
bland annat arter som av olika skäl är särskilt 
utsatta eller känsliga för plockning och annan 
insamling. Aktuella arter beskrivs i avsnitt 5.3.

Biotopskyddsområden
Biotopskydd gäller både generellt för vissa 
typer av små naturmiljöer i jordbruksmark, till 
exempel småvatten i jordbruksmark, stenmurar, 
odlingsrösen och åkerholmar, och kan inrättas 
för särskilt utpekade områden (MB 7 kap 11 §). 
De senare är vanligast i skogliga miljöer. Inom 
utredningsområdet finns ett skogligt biotop
skyddsområde. Objekt som omfattas av det 
 generella biotopskyddet inom utredningsområdet 
har identifierats. Aktuella biotopskyddade objekt 
beskrivs i avsnitt 5.3.
 
Enligt ny lagstiftning från 2013 gäller inte för
budet mot intrång i biotopskyddade objekt inom 
fastställd väg eller järnvägsplan. Syftet med 
skyddet ska ändå beaktas. Vägplanen ska inne
hålla en redovisning av generella biotopskydd, 
deras värden, projektets effekter och konsekvenser 
för skyddsvärdena samt de anpassningar som
genomförts för att undvika skada eller påverkan. 
Redovisningen ska även omfatta de skydds och 
försiktighetsmått som ska genomföras samt 
länsstyrelsens synpunkter i samrådet. 

Strandskyddsområden
Strandskyddsbestämmelserna regleras i 7 kap 
1318h §§ miljöbalken. Strandskyddets syfte är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur och växtliv. 

Enligt ny lagstiftning från 2013 gäller inte för
budet mot intrång i strandskyddsområden inom 
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fastställd väg eller järnvägsplan. Syftet med 
skyddet ska ändå beaktas. Vägplanen ska inne
hålla en redovisning av strandskyddsområden, 
deras värden, projektets effekter och konsekvenser 
för skyddsvärdena samt de anpassningar som 
genomförts för att undvika skada eller påverkan. 
Inom utredningsområdet berörs inte något 
strandskyddat vattendrag. Säveån, som ligger 
utanför utredningsområdet, omfattas däremot 
av strandskyddsbestämmelserna.

Fornlämningar
Fornlämningar skyddas genom bestämmelserna 
i kulturmiljölagen (KML) och får inte skadas. 
I lagen anges vad som är en fast fornlämning, vil
ken utbredning en sådan har och hur tillstånds
prövningen går till. Aktuella fornlämningar 
beskrivs i avsnitt 5.4.

2.3 Landskapskonventionen

Enligt europeiska landskapskonventionen ska 
landskapet ses som en gemensam tillgång och ett 
gemensamt ansvar. Konventionen har en tydlig 
demokratisk aspekt och understryker vikten av 
att människor kan delta aktivt i värdering och 
förvaltning av landskapet. 
 
Ordet landskap definieras som: ”ett område 
sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel 
mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. 
Då Sverige valde att ratificera den europeiska 
landskapskapskonventionen 2011 förband landet 
sig att inarbeta konventionens intentioner i sin 
nationella lagstiftning och politik.

2.4 Barnkonsekvensanalys

Inom ramen för arbetet med vägplanen har en 
barnkonsekvensanalys genomförts, som delvis 
genomfördes med en enkätundersökning bland 
eleverna i årskurs 5 och 6, på Hols skola i Vår
gårda kommun.

Området där ny väg är planerad är till stor del 
glest befolkat och få barn berörs direkt av ny 
väg. Längs befintlig väg finns spridd bebyggelse 
längs hela sträckan, men tätare kring Bälinge by, 
Bäne/Jonstorp, Gongstorp och Siene samt i Hol. 

Befintlig väg kommer att anpassas till lokalväg i 
och med att E20 ges ny sträckning. Trafik och 
bullersituationen längs befintlig väg kommer 
att förbättras avsevärt då trafikmängderna är 
prognostiserade att minska till cirka en tiondel 
av dagens trafikmängder.

Hols skola är en byskola med elever i årskurs 1–6 
samt förskoleklass. På skolan finns också fritids
hem. Få elever bor så att de i dagsläget har möjlig
het att gå eller cykla till skolan. Långa avstånd 
och trafiksituationen längs befintlig E20 gör det 
svårt för barnen att på egen hand röra sig längs 
och över vägen. Barnen i enkätundersökningen 
har uppgett att de antingen åker buss/skolskjuts 
eller blir skjutsade med bil till och från skolan 
och fritidsaktiviteter. Vårgårda kommuns skol
skjutssamordnare har uppgett att barnen som 
åker skolskjuts blir upphämtade och avsläppta så 
att det inte behöver korsa någon väg. Endast två 
av barnen uppger att de ofta eller ibland korsar 
E20 på egen hand (via koport) och endast ett av 
barnen rör sig på egen hand längs befintlig E20. 

De vanligaste fritidsaktiviteter som barnen i 
enkätundersökningen ägnar sig åt är ridning och 
fotboll, som utövas i närområdet eller i Alingsås. 
Flera barn nämner också ungdomsverksamhet i 
kyrkans regi i Hol, samt scoutverksamhet i Siene 
och Horla som något man gör på fritiden. I Hol 
finns en idrottsplats med flera fotbollsplaner och 
i utkanten av Alingsås finns en ridskola. 

Befintlig väg kommer att anpassas till lokalväg 
och är föreslagen att smalnas av från nuvarande 
cirka 12–13 meter (inklusive vägrenar) till 7 meters 
körbana. Gång och cykelfält med bredden 2,5 
meter kommer att anordnas på båda sidor om 
vägen genom målning och räffling. Räfflingen 
fungerar som avgränsning mot vägkörbanan och 
varnar förare som är på väg över väglinjen. Inget 
kantstöd eller räcke kommer att anläggas som 
avgränsning. Befintliga vänstersvängfält kommer  
att tas bort. Längs befintlig väg finns ett fåtal ko
portar som barnen i enkätundersökningen uppgav 
att de använder för att korsa vägen på väg till 
och från skola och fritidsaktiviteter. 

Det är framför allt den funktion som befintlig 
väg får i samband med utbyggnaden av E20 i ny 
sträckning som påverkar barns och ungdomars 
vardag. Gång och cykelfälten medför en för
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bättrad tillgänglighet och förbättrad trafiksitua
tion, vilket gör det möjligt för barn och ungdomar 
att på egen hand ta sig till fots eller med cykel 
till skola och fritidsaktiviteter. I förslaget är inga 
passager föreslagna.

2.5 Geologiska förutsättningar

Berg och geoteknik
I västra delen, kring Bälinge, passerar vägförslaget 
fastmarkspartier i form av berg i dagen och 
morän, och där emellan sedimentområden med 
glacial lera, isälvsavlagringar och svallsediment. 
Sedimenten består generellt av upp till cirka 25 
meter lera, silt och sand, till stor del växellagrad.
I höjdpartierna ovan högsta kustlinjen, från väg
förslagets korsning med väg 1778 och vidare mot 
Gongstorp, dominerar berg i dagen och morän.  
I lokala svackor förekommer organisk jord, dock 
med ringa mäktighet, 0,5–2 meter. Isälvsavlag
ringar förekommer här i liten omfattning. 

Från Gongstorp mot vägförslagets gräns i öster 
förekommer åter fastmarkspartier i form av 
berg i dagen och morän och mellanliggande 
sediment områden med glacial lera, isälvsavlag
ringar och svallsediment.
 
Berggrunden längs den planerade sträckan 
utgörs främst av svartgrågrå till grårödaröda 
gnejser. Den grå gnejsen har högre halt av mörka 
(mafiska) mineral såsom amfibol och biotit, 
medan de röda gnejserna innehåller mer ljusa 
(felsiska) mineral såsom kvarts och fältspat. 
Gnejserna är ofta ådrade med växlande grov
korniga kvarts/fältspatrika skikt och glimmer
rika skikt. De glimmerrika skikten i gnejsen 
skapar svaghetsplan utmed vilka berget gärna 
spricker upp.  

Amfibolit är en finmedelkornig svart mafisk 
bergart som ofta har en tydligt utbildad förskiff
ring (skivighet). Amfibolit är vanligt förekom
mande som större områden eller som mindre 
inlagringar i gnejsen längs hela sträckan. 

Pegmatit är en granitisk grovkornig bergart  och 
är ett rikligt förekommande inslag i gnejsen 
längs hela sträckan. Berggrunden är generellt 
heterogent och komplext sammansatt men mot 
slutet av väglinjen (efter cirka km 13/7) blir berg

grunden mer homogen och utgörs mest av en röd 
glimmerfattig granit, den så kallade Vårgårda
graniten. 

Svaghetsplanen i gnejsen ligger generellt i en 
östvästlig riktning. I början av planerad väglinje 
ligger de dock i västnordvästligostsydostlig rikt
ning och mot slutet i en mer nordostligsydvästlig 
riktning. Då gnejsens svaghetsplan i allmänhet 
stupar mot söder innebär det att eventuella 
stabilitetsproblem främst kommer att uppträda 
i bergskärningar på vägens norra sida, vilket 
innebär att block kan falla ut om de inte säkras. 
Utöver uppsprickning längs svaghets planen i 
gnejsen är berggrunden främst uppsprucken i 
branta till vertikala sprickplan med en nordsydlig 
riktning. Berggrunden är generellt sprickfattig 
med en storblockig uppsprickning. Områden 
med skivigt eller mer småblockigt uppsprucken 
berggrund förekommer också. 

De mörka bergarterna innehåller oftast högre   
halter av sulfider än de ljusa bergarterna.  
Bergmekaniskt förväntas berggrunden utmed 
delsträckan ha en relativ spröd egenskap men 
gnejserna klarar generellt krav för förstärk
ningslager och kan alltså användas i vägbygget. 
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3. Projektbeskrivning

3.1 Nuvarande vägnät

Vägens funktion och standard
Väg E20 ingår som en del i det nationella stam
vägnätet, de vägar som bedömts vara viktigast 
för landets vägtransportförsörjning. Den utgör 
också riksintresse för kommunikation. Väg E20 
är en pulsåder mellan Göteborgsregionen och 
Örebroregionen och har stor betydelse för kon
takterna med Stockholms och Mälarregionen. 

Regionalt knyter vägen samman kommunerna 
Göteborg, Partille, Lerum, Alingsås, Vårgårda, 
Vara, Skara, Götene och Mariestad.

Lokalt utgör väg E20 huvudförbindelsen mellan 
tätorterna Alingsås och Vårgårda och har stor 
betydelse för pendling med både bil och buss. Nu
varande väg E20 uppfyller inte de krav som man 
kan ställa på en europaväg. På vägen blandas 
långväga person och lastbilstransporter med 
pendlare och jordbrukstransporter, gångtrafik 
och cyklister. Väg E20 är otrygg och osäker för 
alla oskyddade trafikanter, liksom för alla fordon 
som färdas med låg hastighet och enbart behöver 
korsa eller färdas kortare sträckor på vägen. Vägen 
är olycksbelastad och under femårsperioden 
20102014 inträffade cirka 50 olyckor på vägen, 
varav en med dödlig utgång, se figur 3.1:3. 

Bredden på vägen är i väster 12 meter för att 
bli 13 meter öster om Hol. Vägen har dålig 

profilstandard, ett flertal plankorsningar samt 
många fastighetsanslutningar. Hastigheten är 
80 km/h men flera sträckor är begränsade till 
60 km/h. Vägbelysning förekommer längs delar 
av sträckan. Främst gäller det i anslutning till 
Bälinge avfallsanläggning samt i anslutning till 
trafikplats Hjultorp.

Under årens lopp har flera förbättringsåtgär
der genomförts, som till exempel utbyggnad 
av svängfält i några av korsningarna. Närmast 
Vårgårda har en sträcka målats om till 2+1väg 
med målad mittlinje, men den grundläggande 
orsaken till vägens låga standard är blandningen 
mellan olika trafikantgrupper i kombination 
med vägens relativt höga trafikbelastning. 

E20 har följande funktioner: 
•	 För regionala, nationella och internationella 

godstransporter på väg
•	 För långväga person och godstransporter 

till/från Örebro, Stockholm, Västmanland, 
Dalarna, östra Värmland 

•	 För regionala och lokala personresor  
(inom Västra Götaland)

•	 För långsamtgående fordon och jordbruks
maskiner

•	 För arbets och studiependling mellan  
orterna i stråket 

•	 För fritidsresor
•	 För turism

Figur 3.1:1 Trafikmängder (årsdygnstrafik) enligt gjorda mätningar.
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Trafikflöde
Årsdygnstrafiken är cirka 14 000 fordon i väster 
och avtar österut för att vara cirka 11 000 i 
Vårgårda. Andelen tung trafik är cirka 15 %. Ett 
parallellt vägnät för gående och cyklister och 
lokal trafik saknas. 

Gång- och cykeltrafik
Gång och cykeltrafikanter är hänvisade till E20 
eller till det mindre vägnätet vid sidan av E20. 
Ett fungerande lokalvägnät saknas dock med un
dantag av enstaka och korta sträckor, till exem
pel vid Hol där en äldre vägsträckning finns kvar 
från tidigare ombyggnad av E20. Avsaknaden av 
ett separat vägnät och säkra överfarter medför 
en stor otrygghet för oskyddade trafikanter vid 
färd längs och tvärs E20.

Kollektivtrafik
Buss 543 går med 14 dubbelturer per dag längs 
E20 mellan Alingsås och Herrljunga via  Vårgårda. 
Busshållplatser finns vid Bälinge kyrka, vid 
korsningen med väg 1778, i anslutning till kors
ningen med Risavägen, vid Marbogården södra, 
Marbogården norra, Hols cementgjuteri, Hol 
kyrka, Hols skola, Hol motell, Bäne södra, Bäne 
norra, Bäne missionshus, Jonstorp, Lagmans
holmsvägen, Mängsholmsvägen, Smedsgården, 
Tubbetorp, Södergården och Kvarnen (öster om 
Hjultorpsmotet). Det finns också några andra 
busslinjer som delvis trafikerar E20, men som 
har småorter längs de anslutande allmänna 
vägarna som målpunkter, till exempel buss 587 
(Vårgårda–Östadkulle–Lena skola), 588 (Tarabo– 
Kärtared–Horla–Vårgårda) och 585 (Hols motell–
Kärtared–Alingsås). Mera långväga express bussar 
trafikerar också E20, men har inga hållplatser 
längs den aktuella sträckan.

Trafiksäkerhet
Genom uttag från STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) har trafiksäkerhets
situationen inom aktuellt område studerats. 
Uttaget gjordes för en femårsperiod från 2010 
till 2014 och på sträckan Bälinge–Vårgårda på 
väg E20 samt på anslutande vägar. Det har totalt 
inträffat 53 olyckor under denna period, varav  47 
stycken har skett utmed väg E20. Av totalt antal 
inträffade olyckor inom området var 32 stycken 
lindriga olyckor, tre var svåra olyckor och en 
olycka var en dödsolycka. För resten av olyckor
na finns ingen information om olycksgraden. Var 
olyckorna har inträffat återfinns i figur 3.1:2.

Trafikantupplevelse
Med trafikantupplevelse avses här det visuella 
intrycket av landskapet och vägrummet, sett 
från vägen. Trafikantupplevelsen präglas av 
utformningen av själva vägrummet tillsammans 
med utblickar och synintryck av det omgivande 
landskapet som man färdas igenom. 

Dagens E20 på sträckan Bälinge–Vårgårda domi
neras till stor del av dalstråket längs Säveån från 
Alingsås till Vårgårda. Sydväst om Alingsås är 
dalgången smal och terrängen där vägen ligger är 
relativt kuperad och emellanåt skogsklädd. Nord
ost om Alingsås, strax norr om Bälinge, öppnar 
sig landskapet och man får en föraning av Väster
götlands slättbygder. E20 ligger kvar i sitt gamla 
historiska läge, vilket gör att bebyggel sen ligger 
i närheten av vägen. E20 mellan Alingsås och 
Vårgårda ger såväl förare som medpassagerare 
en omväxlande och positiv upplevelse av land
skapet. Vissa landmärken är viktiga för oriente
ringen, som till exempel Bälinge och Hols kyrkor. 
På grund av höga buller nivåer har man vid vissa 
fastigheter uppfört bullerplank, vilket på korta 
sträckor minskar möjlig heten till utblickar. 

Figur 3.1:2 Utmed befintlig väg är landskapet öppet och befolkat vilket är positivt för trafikantupplevelsen.



Figur 3.1:3 Trafikolyckor längs E20 och anslutande vägar under perioden 2010–2014.
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3.2 Nollalternativet

En MKB ska alltid beskriva ett så kallat noll
alternativ, det vill säga vad som händer om det 
studerade projektet inte genomförs. Utbygg
nadsförslaget jämförs med nollalternativet som 
här har valts att spegla förhållandena år 2040. 
Detta årtal har valts då det infaller cirka 20 år 
efter att vägen öppnats. Nollalternativet innebär 
att den befintliga vägen, förutom att den ges 
normalt underhåll, inte byggs om. Alternativet 
bedöms inte som ett realistiskt alternativ, utan 
tjänar som ett jämförelsealternativ.

Trafikutveckling
Beräkningarna av trafikutvecklingen är base
rade på Trafikverkets trafikuppräkningstal för 
effektanalys (EVA), daterade 20140109, för 
Västra Götaland.   
 
I nollalternativet, det vill säga om ny E20 inte 
byggs ut, beräknas trafikmängderna på befintlig 
E20 bli enligt figur 3.2:1. Som framgår av figuren 
beräknas trafiken öka med drygt 40 procent, 
jämfört med nuläget (se figur 3.1:1). Andelen 
tung trafik ökar med en till två procentenheter. 

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetssituationen kommer att försämras 
jämfört med idag om vägens befintliga utformning 
bibehålls tillsammans med ökade trafikmängder 
och den ökande andelen tung trafik som prognos
tiserats. Antalet olyckor kommer således att öka. 

Tillgänglighet
Om vägens utformning bibehålls med ökade 
trafikmängder kan tillgängligheten vid utfart för 
trafik från sekundärvägar förväntas försämras. 
Det finns redan idag svårigheter att ta sig ut på 
väg E20 på grund av dålig sikt och stora mängder 
lastbilstrafik. Med ökade trafikmängder på väg 
E20 försämras tillgängligheten ytterligare. 

Kommunala planer
I avsnitt 6.3 redogörs för den kommunala plane
ringen där konsekvenserna av ett nollalternativ 
beskrivs.

Trafikantupplevelse
Troligen kommer ökade trafikmängder att 
medföra att fler och högre bullerskärmar sätts 
upp utmed vägen. Detta försämrar trafikant
upplevelsen då utblickarna försvinner och 
förståelsen för vägens koppling till gårdarna i 
landskapet förloras. Eftersom också trafiktät
heten och därmed olycksrisken ökar kan trafi
kant upplevelsen försämras ytterligare i ett 
nollalternativ. 

Miljökonsekvenser
Nollalternativets konsekvenser för miljön 
beskrivs inom respektive ämnesområde under 
rubriken ”Miljökonsekvenser i nollalternativet”. 

Figur 3.2:1 Beräknade trafikmängder (årsdygnstrafik) år 2040 på befintligt vägnät.
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3.3 Föreslagen vägutbyggnad

Vägutformning
Ny E20, sträckan Bälinge–Vårgårda, utformas 
som en fyrfältig motorväg med totalbredd 21,5 
meter, och byggs ut mellan planerad trafikplats 
i Bälinge, ingående i vägplan för delen Kristine
holm–Bälinge, och befintlig trafikplats i Hjultorp 
i Vårgårda, en sträcka på cirka 15 km (se bilaga 1). 
Sträckan mellan Bälinge och Vårgårda kommer 
att förses med viltstängsel.  
 
Dimensionerande hastighet är 110 km/h. Minsta 
horisontalradie är 1200 meter, utom vid anslut
ningen mot trafikplats Bälinge där radien är 800 
meter. Minsta konvexa vertikalradie är 12 000 
meter medan minsta konkava vertikalradie är 
6 500 meter, men ofta används betydligt större 
radier. Detta innebär att plan och profilradier 
uppfyller VGU:s krav för önskvärd standard.

Befintlig E20 blir lokalväg med hastigheten 
80  km/h. Gång och cykeltrafik kommer att ges 
utrymme genom att körbanebredden begränsas 
till 7 meter på den idag 12–13 meter breda vägen. 
Resterande cirka 5 meter föreslås avgränsas för 
gång och cykeltrafik. I väster respektive öster 
utgår två vägdelar av befintlig väg ur allmänt 
underhåll.
I väster ansluter ny E20 till den planerade 
 trafikplatsen i Bälinge, som byggs ut i etappen 
Kristineholm–Bälinge. Därefter går vägen i norra 
delen av korridoren i cirka en kilometer innan 
den viker av åt söder för att passera över allmän 
väg 1778, på en cirka 140 meter lång bro i kor
ridorens södra del. Genom att placera vägen i 
korridorens södra del får bron stöd i terrängen 
för båda landfästena för passagen över väg 1778. 
I det mjukt kuperade och öppna landskapet i 
Bälinge är ny väg väl anpassad till terrängen och 
följer åskrönet upp mot Gisslatorp. Den enskilda 
vägen söderut från Bälinge kyrka korsar ny E20 
på bro.

Efter passagen av väg 1778 passerar E20 över 
bergtäktens västra del. För att göra minsta 
intrång i det biotopskyddade området vid km 
5/8 och 6/0 har vägen här förlagts i norra delen 
av korridoren. Vid km 7/5 ligger vägen återigen 
i korridorens södra del för att möta och få stöd 
mot bergspartiet vid km 7/8–8/2.

Mellan km 9/0 och 10/5 ligger vägen i korri
dorens södra del för att undvika de naturvär
desklassade våtmarkerna som förutom att dess 
naturvärde påverkas också kan medföra geotek
niska förstärkningsåtgärder med extra kostna
der som följd. 

Vägarna 1779 och 1781 dras samman för att 
åstadkomma en gemensam passage under ny 
E20. Det innebär att väg 1781 söder om E20 får 
en ny plansträckning på en cirka 500 meter lång 
sträcka. Därefter svänger vägen återigen mot 
korridorens norra del. Därigenom minimeras 
intrånget i de våtmarker som finns mellan km 12 
och 13. Vid Gongstorp är korridoren smal. Här 
har vägen placerats för att minimera störning
arna på bebyggelsen. 

Nuvarande E20 passeras i cirka km 15 i en 6–7 
meter djup skärning. För lokalvägnätet byggs en 
bro över E20 i detta läge. Därefter går ny E20 
ut på bank över det öppna åkerlandskapet innan 
den passerar höjdpartiet och ansluter till befint
lig E20 väster om Hjultorp. Lokalvägen passerar 
åter över ny E20 1,5 km väster om Hjultorp.   
I trafikplats Hjultorp kommer ombyggnads
åtgärder att utföras; ett retardationsfält för av
körande trafik från väster mot väg 42, en cirkula
tion samt en så kallad droppe föreslås byggas. 
Till trafikplatsen kommer också lokalvägen från 
Alingsås att ansluta.

Vägsträckningen karaktäriseras, speciellt på 
delen genom det oexploaterade och kuperade 
skogspartiet mellan väg 1778 och Gongstorp, av 
att E20 varierande går i djupa bergskärningar 
och på höga bankar. Bergskärningarna kan 
beroende på bergkvaliteten, sprickbildningar, 
foliations plan etc. utformas på olika sätt. Vid 
risk för nedfallande sten från bergskärningen 
utformas sektionen så att stenen inte riskerar att 
falla ned på vägbanan genom att bergskärningen 
flyttas ut något och en plan yta utförs mellan 
bergskärning och dike, se fig. 3.3:1.

Trafikbelastning
Utbyggnaden av väg E20 Bälinge–Vårgårda 
till motorväg innebär att vägen motsvarar den 
 standard som kan förväntas av en väg som 
ingår i det nationella stamvägnätet. De fram
tida trafik mängder som kan förväntas på den 
nybyggda sträckan och på befintlig väg när 
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Trafiksäkerheten kommer att öka avsevärt 
på den nybyggda sträckan då mötande trafik 
försvinner och då det inte längre finns några 
korsningar i plan.

Figur 3.3:1 Typsektion för ny väg i bergskärning.

Figur 3.3:2 Typsektion för ny väg i jordskärning och på bank. Vid vägräcke ökas vägbanans bredd.

Figur 3.3:3 Typsektion för befintlig väg.

den avlastas återfinns i figur 3.3:4. Den tunga 
trafiken förväntas utgöra cirka 18 procent av den 
totala trafiken på väg E20.

Framkomligheten ökar då kapaciteten och 
hastig heten ökar. Den ökade hastigheten innebär 
en något förkortad restid på sträckan.
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Figur 3.3:4 Beräknade trafikmängder (årsdygnstrafik) år 2040 på ny väg.

Trafikantupplevelse
Den aktuella sträckan kommer till största delen 
att gå genom kuperad barrskogsterräng, vilket 
blir ett avvikande avsnitt av E20 genom Väster
götland.  
 
De som färdas västerifrån mot Vårgårda kom
mer efter att ha passerat det sjörika sprickdals
landskapet väster om Alingsås och stadsbebyg
gelsen i Alingsås att få en kort utblick över det 
kuperade öppna landskapet i Säveåns dalgång, 
innan vägen leds in i skogsterräng. Korsande väg 
på bank och bro i Bälinge försenar denna utblick 
över Bälinge. Först efter bron breder det öppna 
landskapet ut sig med längre siktlinjer från 
vägen.  
 
På vägavsnittet mellan Gisslatorp och Gongstorp 
är möjligheten till utblickar få. Vägrummet 
kommer att präglas av skogslandskapet med dess 
terrängvariationer. Man färdas omväxlande på 
bank över omgivande mark eller i bergskärning. 
Bergskärningarna som är 5 8 meter höga kommer 
att ligga utanför säkerhetszonen (12 meter från 
vägbana) för att bland annat ge mer öppenhet i 
vägrummet.

Vid Gongstorp öppnar sig landskapet något   
och på ett kort avsnitt kan man blicka ut mot 
Tubbetorps ekhagar. Strax därefter går vägen 
in i skärning under lokalvägen som korsar på 
bro över ny E20. Den vida utblicken över Säveåns 

dalgång återkommer först efter bron. Detta 
blir en föraning av slättbygden efter Vårgårda. 
Kontrasten mellan slätten och skogen är som 
tydligast i denna passage för trafikanter i båda 
riktningarna.

För dem som färdas mot Alingsås kommer väg
avsnittet mellan Gisslatorp och Bälinge att ge 
en vy över jordbruksbygden och Bälinge kyrka 
som blir ett landmärke. Denna utblick är viktig 
för orienteringen men också för förståelsen av 
trakten. 

Omhändertagande av vägdagvatten
Väg E20 kommer att utföras med gräsbeklädda 
slänter och diken. Där vägen går i skärning kom
mer grunda diken med flacka slänter att utföras 
och dräneringsledningar kommer att läggas på 
hela eller delar av sträckan.
 
För att vegetativ rening ska erhållas i vägslänter 
och vägdiken ska jorden möjliggöra långsam in
filtration, som möjliggör en vattentransport över 
den gräsklädda ytan. Rening och fastlåsning av 
diffusa föroreningar sker genom filtrering, sedi
mentation och ett biologiskt upptag i växtlig
heten. De gräsbeklädda slänterna besås med en 
gräsblandning som är tättväxande och som har 
stor motståndskraft mot erosion.

När vägen går i skärning avleds vägdagvattnet i 
de flacka dikena. Dikena avslutas med dämt dike 
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i anslutning till känsliga vattendrag. Det dämda 
diket är ett flackt dike som fördjupats, breddats 
på en förutbestämd sträcka och som försetts 
med tät vall och strypt utlopp. Dess uppgift 
är framför allt att fördröja flödet. Utloppets 
kapacitet begränsas enligt Naturmarksmetoden, 
vilket innebär att avledning av vägdagvatten 
till närmsta vattendrag inte skall tillåtas vara 
större än idag. De dämda dikenas volym och 
dammar har dimensionerats för ett regn med en 
återkomst på 5 år, enligt Trafikverkets råd och 
anvisningar.

Nya trummor som förläggs under ny huvudväg 
har dimensionerats enligt Trafikverkets krav, 
med hänsyn till ett 50årsflöde. Deras dimen
sioner har också kompenserat för klimatföränd
ringarna genom att kontroll och justering gjorts 
för ett 200årsflöde. På detta sätt har risken för 
översvämningar på grund av ny väg studerats 
och kraven på hänsyn till klimatförändringar 
tillgodosetts. Vid intensivare regn än de som 
vägen och dagvattenlösningarna har dimensio
nerats för, riskeras översvämning i anslutning 
till ny väg. 

Där vägen går på bank tillåts vägdagvattnet 
ledas till omgivande skogsmark för fördröjning, 
innan vidare avledning till närmsta våtmark 
 eller vattendrag. Delar av vägdagvattnet kommer 
också att infiltrera ner i släntmaterialet till berg
bankens stenkrossmaterial där det fortsätter att 
rinna i vägens längdriktning tills det trycks ut i 
lågpunkter och vidare till närmsta våtmark eller 
vattendrag.

Vid Tubbetorp och Hjultorp kommer fördröj
ningsdammar att utföras. Dammarna utförs 
med tät botten, med oljeavskiljande förmåga 
och avstängningsmöjlighet, innan avledning i 
ledning till Säveån. Vid Bälinge by utförs för
dröjningsåtgärd för vägdagvattnet innan avled
ning till biflöde till Bäsjöbäcken. De föreslagna 
fördröjningsåtgärderna ökar möjligheten för 
Räddnings tjänsten att kunna samla upp för
oreningar från en eventuell farligt godsolycka.

3.4 Masshantering

I projekt av den här storleken är det viktigt att 
massomflyttningar och överskott på massor 

begränsas. Det finns både samhällsekonomiska 
och miljömässiga skäl till detta. I en strävan 
efter massbalans placeras vägen så att behovet 
av byggbart material motsvaras av den volym 
som schaktas undan i väglinjen. Sten och kross
material och vissa moränmassor kan användas 
som konstruktionsmaterial medan skogs och 
åkerjord kan användas i vägprojektet för mark
modellering och släntbeklädnad. Stubbar är 
svårare att få användning för inom projektet. 
Omhändertagandet av dessa ska hanteras enligt 
gällande lagstiftning. 

Vägprojektet bedöms ge ett överskott av drygt 
100 000 m3 jord och bergmassor. Möjligen 
 kommer bergöverskottet att kunna användas i 
närliggande vägprojekt. Jordmassorna kommer 
till viss del att åtgå längs vägen samt i buller
skyddsvallar och i uppfyllnad mot bro för fauna
passage i Gongstorp. 

Det är viktigt att jordklädnad görs med rätt typ 
av jord så att övergången mot omgivande land
skap och vegetation efter växtetablering inte blir 
märkbar. Jord från skogsmark ska läggas i skogs
mark medan jord från kulturmark ska läggas på 
åker och betesmark.

Massöverskott
För det massöverskott som uppstår är det ren 
skogsjord eller åkerjord eller möjligen berg
massor som behöver placeras utanför vägområdet. 
De markägare som kan bli berörda kontaktas av 
Trafikverket. Samråd med Länsstyrelsen och 
kommunerna kommer fortlöpande att ske ifall 
behovet av upplagsytor blir mer specifi cerat. 
12:6samråd med länsstyrelsen, alternativt an
mälan till kommunen bedöms bli aktuellt. 

Lokaliseringsmetod 
Lokalisering av lämpliga upplagsplatser för 
jordmassor eller bergmassor har gjorts. Från 
resurssynpunkt eftersträvas ett vägnära läge 
med låga natur och kulturvärden. Företrädesvis 
har lämpliga platser inom den valda korridoren 
eftersökts där såväl värdefulla naturmiljöer är 
inventerade samt arkeologisk undersökning steg 
1 är genomförd. Sökandet efter lämpliga ytor har 
framförallt inriktats på svackor i terrängen. Det 
är lättare att anpassa en uppfyllnad till omgivande 
terräng om den läggs i en svacka. Det blir också 
mer volym som ryms inom den yta som påverkas. 
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Kända natur och kulturvärden har undvikits 
och genom platsbesök har landskapliga värden  
vägts in i bedömningen. Många låglänta våt
markspartier i skogsmark har fallit bort på 
grund av påvisade värden för naturmiljön. 

Möjliga upplagsytor 
Karta över möjliga ytor för överskottsmaterial, 
se figur 3.4:5. 

Yta I är en landskapsanpassning av en bullervall 
(vid km 4/000) där marknivån föreslås höjas på 
bullervallens utsida. Volymen uppskattas till 
cirka 20 000 m3. 

Yta II ligger inom bergtäkten nordost om 
 Bälinge. Tillgänglig yta kommer att samrådas 
med täktinnehavaren och volymen kan därför 
inte uppskattas i detta skede. 

Yta III är en svacka i skogsterrängen med 
avrinning mot närliggande våtmarker. Delar av 
skogsområdet är avverkat. Volymen uppskattas 
till 100 000–130 000 m3. 

Yta IV berör en betesmark söder om Gongstorps 
by. Brobanken för faunapassagen, på dess södra 
sida, föreslås utföras med flacka slänter och 
åkermarken höjas något. Det är önskvärt att 
marken hålls öppen även efter utbyggnaden. 
Volymen uppskattas till 50 000–70 000 m3. 

Yta I och IV bör i första hand användas för 
uppfyll nad, då de kompletterar de tänkta miljö
åtgärderna med bättre funktion och landskaps
anpassning.  

Fortsatt arbete
Samråd med markägare kommer att genomföras 
och eventuella avtal slutas innan gransknings
handlingen färdigställs.  

För möjliga upplagsytor utanför korridoren kan 
frågor kring natur och kulturvärden behöva 
utredas.

Figur 3.4:1 Hagmarksyta i anslutning till bullervall vid yta I. Figur 3.4:3 Skogsområde vid yta III.

Figur 3.4:4 Mark som ansluter till faunapassagen (yta IV).Figur 3.4:2 Överskottsmassor skulle kunna användas vid 
återställning av bergtäkten i Bälinge (yta II). Foto Per Pixel.



3.4:5 Möjliga ytor för överskottsmaterial.
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4. Studerade alternativ

Utgångspunkten för lokalisering av väglinjen   
har varit den korridor, ”Skogskorridoren via 
Gisslatorp”, som beslutades efter vägutredning
en 2009. I vägutredningen togs ett förslag till 
plan och profilsträckning mellan Alingsås och 
Vårgårda fram. Under vägplanens framtagande 
har många olika plan och profilstudier special
studerats. I många fall är skillnaderna små mellan 
de olika linjerna.  
 
Nedan ges en kortfattad beskrivning av de olika 
sträckningar med mera som studerats. 

Vid beskrivning av E20 utgår all text från att vägen 
går från väster (Bälinge) till öster (Vårgårda). 
Följaktligen används norr respektive söder för 
att beskriva de båda sidorna om E20.

Passage av Bälinge kyrkväg
Flera alternativa förslag har studerats.
•	 Passage under höjd E20 för att undvika 

pump ning av dagvatten. Full fri höjd, 4,7 meter 
i vägporten. Förkastat då E20:s linjeföring 
har mindre god följsamhet med landskapet. 
Efter studie av de båda alternativa profilerna 
i en VRmodell beslöts att den lägre profilen 
för E20 skulle väljas för fortsatt projektering 
oavsett om lokalvägen passerar över E20 på 
en bro eller under i en vägport.

•	 Bro med tre spann medför att banken på 
norra sidan inte skymmer vyn på samma 
vis som tvåspannsbron. Brons geometri blir 
däremot asymmetrisk vilket är negativt för 
brons arkitektur.

•	 Passage under E20 med pumpning av dag
vatten. Full fri höjd, 4,7 meter i vägporten. 
Innebär nybyggnad av cirka 800 meter 
enskild väg. Beslut togs att studera ett alter
nativ med begränsad fri höjd, 3,8 meter, då 
det finns en fullhöjdspassage till området 
som byggs ut i delen Kristineholm – Bälinge. 
Fri höjd 3,8 meter innebär att exempelvis 
sopbilar kan passera. Passagen har valts bort 
bland annat på grund av trygghetsaspekter, 
stora nivåskillnader mellan porten och upp
försbacken söderut, att porten skulle behöva 
avvattnas med pump med mera.  

Bälinge–väg 1778
En sträckning i södra delen av korridoren längs 
ett biflöde till Bäsjöbäcken har studerats. Alter
nativet har inte valts då det inte ger trafikan
terna på ny E20 den utblick över Bälinge och 
Alingsås som är viktig för trafikantupplevelsen 
på E20. Sträckningen ger sämre möjligheter vid 
passagen av Bälinge kyrkväg.

Förslaget har fördelen att 12 bostadsfastigheter 
sannolikt kan undgå intrång. Troligen är place
ringen i dalen bättre för att motverka utbred
ningen av buller från E20.

Olika altenativ för enskild väg till Gisslatorp 
har studerats. Ursprunglig sträckning har valts 
bort, då den bedömts medföra ett onödigt stort 
intrång i jordbruksmark. 

Passage av väg 1778 och Bäsjöbäcken   
i korridorens norra del
Här ligger Bäsjöbäcken och väg 1778 på ett stort, 
cirka 175 meter, avstånd från varandra. Detta 
förslag har förkastats då det innebär att en lång 
och flera meter hög bank behöver byggas mel
lan bäck och väg. Alternativet med en lång bro 
(250300 meter) över dalen har förkastats av 
kostnadsskäl. 

Dessutom berörs två bostadsfastigheter, som 
inte direkt påverkas av föreslaget alternativ, av 
en sådan sträckning. I gengäld kan en eller två 
bostadsfastigheter undgå rivning. Bergtäkten 
undgår intrång.
 
Passage av väg 1778 och Bäsjöbäcken  
i vald vägsträckning
Här har övervägts eller studerats flera förslag till 
utformning av bron.
•	 Endast bro över vägen, trumma för bäcken. 

Har förkastats då det blir alltför stora in
grepp i Bäsjöbäcken med lång trumma under 
vägbanken, samtidigt som dalgången skärs av.

•	 Lång bro (ca 130 m) med fri höjd 4,7 meter för 
väg 1778. Har förkastats då en lång bro kräver 
större fri höjd för att inte upplevas som lägre 
än vad den är, på grund av proportionerna 
mellan fri höjd och konstruktionshöjd. 
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•	 Lång bro (ca 130 m) med tre mellanstöd. Har 
förkastats då terrängen gör det svårt att 
placera stöden på ett sätt som tar hänsyn till 
miljön i området.

•	 Lång bro (ca 130 m) med två mellanstöd. 
Har förkastats då terrängen gör det svårt att 
placera stöden på ett sätt som tar hänsyn till 
miljön i området.

Mellan väg 1778 och Tubbetorp, skogsdelen
På sträckan har olika linjer studerats som 
minimerar intrången i värdefulla natur och 
kulturmiljöer. Mindre justeringar har på flera 
ställen gjorts av vägsträckningen för att uppnå 
de eftersträvade effekterna. 

En studie har gjorts av om det är möjligt att 
placera vägen i södra delen av korridoren mel
lan km 7/5 och km 9/5 och gå upp på det högsta 
partiet i södra delen av korridoren. En rastplats 
skulle eventuellt kunna anläggas här. Förslaget 
ger goda förutsättningar för passage av skogs
bilvägar. Bullernivåerna för bostadsbebyggelsen 
mellan befintlig och ny E20 blir lägre än i valt 
förslag.

Däremot ökar bullernivåerna i ”tyst område” 
söder om ny E20. Förslaget har förkastats då det 
skulle innebära alltför stora ingrepp med djupa 
skärningar och höga bankar.

Tubbetorp–Hjultorp
Ny E20 placeras i korridorens södra del. Lokal
vägen följer befintlig väg, passerar över ny E20 
vid Sienekorsningen (väg 1782) för att återigen 
passera E20, denna gång i en vägport, för att 
därefter runda skogspartiet väster om Hjultorp. 
Förkastat då lokalvägen kommer utanför korri
doren på del av sträckan.

Ny E20 placeras i korridorens södra del. En ny 
lokalväg byggs norr om E20 för att sedan runda 
skogspartiet väster om Hjultorp. Förkastat då 
den smala korridoren vid Siene innebär att det 
inte är möjligt att också få plats med Siene
vägens anslutning.

En placering av ny E20 norr om befintlig E20 
och med lokalvägen i befintlig E20sträckning 
på sträckan väster om trafikplats Hjultorp har 
inte studerats utifrån projektets förutsättning 
att ny E20 ska ansluta till befintlig trafikplats.
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Figur 5.1:1 Karta över riksintressen i och anslutning till utredningsområdet.

5.1 Riksintressen

Nuläge
Områden av riksintresse är sådana mark och 
vattenområden som är så viktiga ur allmänt 
intresse för vårt lands utveckling att de ska 
skyddas mot ändrad användning som kan skada 
intresset. Syftet är att skapa goda miljöer för 
boende, friluftsliv med mera, genom en lämplig   
lokalisering av till exempel bebyggelse och 
anläggningar för infrastruktur samtidigt som 
natur och kulturvärden värnas. Områden kan 
vara av bevarandeintresse för naturvård, kultur
vård eller friluftsliv eller för nyttjandeintressen 
som jord och skogsbruk, rennäring, fiske och 
vattenbruk, lägesbundna anläggningar som vägar 
och energianläggningar eller områden för total
försvaret. De nämnda intressena föreslås och 
beslutas av centrala förvaltningsmyndigheter i 
samråd med länsstyrelser och kommuner.  Vissa 
områden i landet har i sin helhet höga natur och 
kulturvärden och dessa områden av riksintresse 
beslutas i riksdagen. Det gäller till exempel vid
sträckta områden vid våra kuster, obrutna fjäll, 
de fyra stora älvarna, nationalstadsparker och 
Natura 2000områden.

Riksintresse för kommunikation
Väg E20 utgör riksintresse för kommunikation 
och ingår i det nationella stamvägnätet.  I Vår
gårda ansluter väg 42 som är av riksintresse för 
kommunikation på grund av dess funktion som 
förbindelse mellan två regionala centra, Borås 
och Trollhättan. 

Parallellt med E20 och Säveån går Västra Stam
banan centralt genom dalgången mellan Alingsås 
och Vårgårda. Järnvägen utgör riksintresse för 
kommunikation. 
 
Riksintresse för naturvård
NRO 14125 Siene-Landa: Området är ett kultur
landskap med mycket ekskog och hagmarker, 
samt strandängar längs Säveån. Hagmarksland
skapet vid Mängsholm och Uggletorp är ett av 
länets största kontinuerligt formade hagmarks
områden, med stora vidkroniga ekar i ett öppet 
och betespräglat landskap. Området har en lång 
odlingskontinuitet. Säveån bidrar med tilltalande 
landskapsbild. 

Mängsholms ekhagar är en stor trädbärande 
betesmark längs befintlig E20, som domineras 

5. Bevarandeintressen – nuläge och konsekvenser
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av äldre ekar. Området är skyddat som natur
vårdsområde och utgör Natura 2000område 
(SE0530098) enligt EU:s habitatdirektiv. Därmed 
är det per automatik riksintresse för naturvård.  

Riksintresse för kulturmiljövård
Siene (KP 40): Området är ett odlingslandskap 
som genom sina rika och varierade fornlämnings
miljöer tydligt speglar landskapets och bebyg
gelsens förändringar ända från bronsåldern. 
Området innehåller ensamliggande stensättningar 
från brons och järnåldern, gravfält från järn
åldern intill historiska bebyggelselägen, hål
vägar, fossil åkermark från olika tider, medeltida 
kyrka (ombyggd 1788) och äldre vägsträckningar, 
Tubbe torps herrgårdsmiljö och gästgiveri.

Vårgårda-Algutstorp (KP 43): Området är en 
fornlämningsmiljö vars rika innehåll speglar 
odlingslandskapets bebyggelse och agrarhisto
riska förändringar ända från bronsåldern. Flera 
gravfält med stensättningar, domarringar och 
resta stenar samt ensamliggande stensättningar 
och resta stenar huvudsakligen från brons och 
äldre järnålder, flera älvkvarnsförekomster, om
fattande områden med fossil åkermark av delvis 
olika karaktär och med talrika odlingsrösen, 
ringformig stenvall samt hålväg finns i området. 
Vårgårda herrgårdsmiljö, Algutstorps medeltida 
kyrka och kvarn ingår också i riksintresseområdet.

Miljökonsekvenser i nollalternativet
De förändringar som kan komma att ske på 
landskapet och på natur och kulturmiljön är 
knutna till kommunala planer och förändringar 
i samhället som inte kan hänföras till en ny väg 
och som kan vara svåra att förutse. 
 
Planläggning ska ske under hänsynstagande till 
riksintressena för naturvård och kulturmiljö
vård, som inte påtagligt får skadas av anspråk på 
förändrad mark eller vattenanvändning. Vissa 
delar i riksintresseområdena för naturvård och 
kulturmiljövård har ett formellt skydd i form av 
naturvårdsområde respektive skydd för forn
lämningar.
 
Skötseln av kulturlandskapet kan påverkas, både 
positivt och negativt, av markägarnas intressen, 
omvärldens ekonomi, marknadens prisfluktua
tioner på produkter och regler för bidrag. 

 Figur 5.1:2 Ekmiljöer i närheten av Tubbetorp.

Den sammantagna bedömningen är dock att uti
från den kunskap som finns idag påverkas inte 
riksintresseområdena för naturvård och kultur
miljövård i någon högre utsträckning i nollalter
nativet, utan deras värden kommer att kvarstå.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
I arbetet med den nya vägdragningen har Trafik
verket strävat efter att minimera intrånget i 
områden som är av riksintresse för naturvård 
och kulturmiljövård. Det är dock oundvikligt att 
vägen måste passera genom riksintresseområde 
för naturvård medan riksintresseområdet för 
kulturmiljövård berörs indirekt och i viss mån 
visuellt av vägutbyggnaden. Riksvärdena som 
 utgör grunden för riksintresset för naturvård, 
det vill säga hagmarker, ekskogar och vatten
miljön vid Säveån, är en viktig del i det landskap 
som riksintresseområdet avser att bevara. Ny 
väg gör inte något fysiskt intrång i de högst 
 värderade naturmiljöerna, utan går igenom åker
mark, betesvall och triviallövskog. Dock är jord
bruket i området en viktig förutsättning för att 
även fortsättningsvis kunna sköta andra delar av 
kulturlandskapet, som till exempel hagmarker 
och lövskogsmiljöer. Själva landskapet fragmen
teras av ny väg och i och med det kan det bli 
svårare att upprätthålla jordbruket. Genom ny 
E20 kommer åtkomsten till jordbruksmarken 
att förändras, men ersätts med nya tillfartsvägar. 
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De kan innebära en omväg och längre körsträcka 
jämfört med nuläget, men bedöms inte påtagligt 
försvåra pågående markanvändning.
 
Den nya vägen kommer att utgöra en barriär som 
påverkar spridningsmöjligheterna för växter och 
djur. Dessa konsekvenser, som beskrivs under 
avsnitt 5.3, bedöms dock kunna minskas bland 
annat genom anläggandet av en faunapassage i 
höjd med Gongstorp. 
 
De negativa konsekvenserna för riksintresset för 
naturvård, som bedöms som måttliga, bedöms 
kunna minskas genom en slutlig utformning där 
hänsyn tas till områdets samlade värden. E20 
bedöms inte innebära någon påtaglig skada för 
riksintresset för naturvård. Ytterligare möjliga 
åtgärder har föreslagits, för att förstärka natur
värdena i området och sambandet mellan de vär
defulla skogsmiljöerna på ömse sidor om ny väg. 

Riksintresseområde för kulturmiljövård (Siene) 
påverkas främst av att den föreslagna vägen 
med sin storskalighet kommer att förändra 
jordbrukslandskapet i närheten av herrgården 
och även omdana det flacka odlingslandskapet 
norr om nuvarande väg, vilket tidigare hört till 
herrgården, se figur 5.4:5. Det är herrgården i 
sitt sammanhang som blir svårare att läsa i land
skapet. Herrgårdslandskapet i form av alléer och 
ekhagar påverkas däremot inte. Tillgängligheten 
till området kommer att förbättras då nuvarande 
E20 övergår till lokalväg med avdelad vägren för 
gång och cykel. De negativa konsekvenserna för 
riksintresseområdet för kulturmiljövård bedöms 
sammantaget som små. Risken för påtaglig skada 
på riksintresset bedöms som liten. 

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
•	 Faunabro i höjd med Gongstorp, som ut

formas med ekoduktfunktion.

Möjliga åtgärder
•	 I anslutning till faunapassagen i  Gongstorp 

kan ledlinjer sparas och utvecklas, till 
 exempel ädellövträden längs med vägen mot 
Gongstorp. Om man planterar träd relativt 
nära passagen över den nya vägen kan det 
bidra till att leda fladdermöss och insekter, 
till exempel fjärilar. 

•	 Röjning i delar av skogsområdet norr om 
faunapassagen, för att skapa en mer varierad 
miljö och därmed gynna fler arter.

Andra exempel på åtgärder som inte är direkt 
kopplade till vägförslaget men som kan förstärka 
naturvärdena i området kan till exempel vara 
friställning av ekar, röjning av markvägen från 
Gongstorp till Siene, veteranisering av yngre ekar, 
skötsel av vägrenar längs befintlig E20, skötsel av 
ädellövträd och anläggande av allé/trädrad mellan 
befintlig E20 och Gongstorp,  röjning av igenvuxna 
betesmarker och anläggande av småvatten. 

5.2 Landskapets form

Landskapets form avser hur det är uppbyggt 
från en mer visuell utgångspunkt. Topografi, 
skala, struktur, riktningar och rumslighet är 
en del av karaktären som samverkar med natur 
och kulturaspekter och då skapar en helhet. 
Landskapets form är en väsentlig aspekt på hur 
landskapet uppfattas och den hanteras under 
denna rubrik. Landskapets form är inte ett beva
randeintresse som är mer eller mindre värdefullt 
men formen kan ha betydelse för upplevelsen av 
natur och kulturmiljön och även för boende och 
friluftslivet. Påverkan på landskapets form kan 
vara skalförskjutningar eller förändringar som 
skapar kontraster med det naturliga landskapet. 
Målet är att vägen ska samverka med landskapet 
som den också är en del av. Konsekvenserna av 
påverkan på landskapets form är en förändrad 
visuell upplevelse av landskapet. Om påverkan 
får effekter som syns på långt håll och över ett 
vidsträckt område bedöms konsekvenserna som 
stora medan lokal påverkan bedöms ge små till 
måttliga konsekvenser.

Nuläge
Landskapet inom utredningsområdet är skif
tande då berggrund, jordarter och markanvänd
ning varierar. I Bälinge är topografin varierande 
och mjukt kuperad mellan uppstickande berg. 
Isälvsmaterial och nederoderade vattendrag har 
skapat denna böljande landskapsform där berg
grundens sprickriktning avtecknar sig ut i det 
mer öppna landskapet. Området är en övergång 
mellan den högre liggande skogsmarken i söder 
och den öppna dalgången kring Säveån. Mot Hol 
är skogens avgränsning mot dalgången mycket 
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skarpare och i skogslandskapet ligger också 
utredningsområdets högsta höjdnivåer. Från 
denna höjd trappar sig terrängen ned mot öster. 
Berget är uppsprucket och vissa bergs partier 
stupar brant ned mot lägre nivåer. Mindre 
våtmarker ryms emellanåt i sprickdalarna, men 
i övrigt är skogslandskapet slutet förutom i kal
huggna områden. 
 
Området mellan Gongstorp och Tubbetorp är 
 relativt småskaligt med flacka uppodlade fält 
mellan uppstickande barrskogsklädda bergs
partier. Denna terräng faller relativt brant ned 
mot det flacka och relativt storskaliga jordbruks
landskapet norr om nuvarande väg vid Tubbetorp.  

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Nollalternativet medför ingen påverkan och hel
ler inga negativa eller positiva konsekvenser för 
landskapets form.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
I Bälinge kommer landskapets form att påverkas 
främst genom att den nya vägens storskalighet 
inte samverkar med den skala som landskapet 
har idag. Ny väg följer terrängen relativt väl 
upp mot Gisslatorp och förändrar därmed inte 
de topografiska strukturerna men däremot 
landskapsbilden. Bälinge kyrkväg går på bank 
och bro över ny E20, vilket skapar nya former i 
landskapet som inte följer det naturliga ravin
landskapet. En föreslagen bullervall på norra 
sidan av ny väg föreslås bindas samman med 

Figur 5.2:1 Bro för Bälinge kyrkväg över ny E20 bryter de naturliga terrängformationerna. Skiss från VR-modell.

brobanken för att övergå i skärningsslänten upp 
mot åsens krön. De negativa konsekvenserna av 
detta bedöms vara måttliga eftersom landskapet 
är öppet och landskapets form hör till Bälinges 
karaktäristiska särdrag. 

Bron över väg 1778 och Bäsjöbäcken ligger inn
anför skogsbrynet och är därför inte exponerad 
mot det öppna landskapet utan syns framförallt 
från vägen. Lokalt är påverkan dock stor då den 
långa och relativt höga brobanan bryter mot den 
skala landskapet har idag. De negativa konse
kvenserna bedöms som små eftersom bron inte 
är exponerad ut mot det öppna landskapet.

I skogen kommer stora men lokala landskapliga 
intrång att ske. Det vill säga att intrången kom
mer framförallt att kunna upplevas på nära håll, 
men påverkar inte upplevelsen av skogen från 
längre håll. Bergskärningar och höga bankar 
kommer att krävas i den starkt kuperade ter
rängen. Förbi Hol ligger vägen på skogsslutt
ningen ned mot jordbrukslandskapet. Banken 
som den nya vägen skapar på dess norra sida 
kommer troligen att kunna uppfattas från Hol 
om skogen är nedtagen. De negativa konse
kvenserna av detta bedöms som små eftersom 
bankens terrängformer samspelar med den 
naturliga sluttningen. 

Mellan Gongstorp och Tubbetorp går den 
nya vägen delvis i skärning för att nuvarande 
E20 (blivande lokalväg) ska kunna ligga kvar 
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Figur 5.2:2 Vy från Hols kyrka mot skogen i söder ur VR-modell. Vägbanken längs ny väg kan ses vid Holstorp, längst bort i 
bilden, där skogen är avverkad.

och korsa ny väg på bro. Skärningen och bron 
kommer att omvandla det småskaliga mosaik
landskapet till ett mer storskaligt landskap. 
Bergskärning för ny väg kommer att utgöra en 
kontrast till det mer småkuperade hagmarks 
och jordbrukslandskapet kring Tubbetorp. 

Ny väg fortsätter norrut, ut i det flacka jordbruks
landskapet, där motorvägens skala möjligen 
kan samverka med dagens landskap, men där de 
 vidsträckta utblickarna blir kraftigt påverkade 
av ny väg och en bullervall utmed denna. Över
gången mellan det småskaliga mosaik landskapet 
och det storskaliga odlingslandskapet kommer 
troligen inte vara lika tydlig efter vägutbyggnaden. 
De negativa konsekvenserna av en motorväg 
i det småskaliga jordbrukslandskapet kring 
Tubbe torp bedöms som måttliga eftersom skalan 
förändras av motorvägen, men att den ändå 
ligger nedskuren i terrängen och inte är alltför 
exponerad. Likaså bedöms även de negativa 
konsekvenserna av ny E20 i det öppna åkerland

Figur 5.2:3 Landskapet vid Tubbetorp är relativt småskaligt 
och ansluter här till herrgårdslandskapet. Ny väg med sin 
storskalighet är en kontrast till denna landskapskaraktär.  
Vy från VR-modell.

Figur 5.2:4 Ny väg skapar nya strukturer i det storskaliga 
landskapet norr om Tubbetorp. Herrgården ses i nederkanten 
av bilden. Vy från VR-modell.

skapet norr om Tubbetorp medföra måttliga 
negativa konsekvenser eftersom det är expone
rat i ett flackt och sammanhängande landskap. 
Föreslagen bullervall kommer att ytterligare 
försämra möjligheten att förstå de landskapliga 
sammanhangen eftersom vallen inte kan odlas 
och därmed kommer att avvika från omgivande 
mark och även vara ett visuellt hinder.

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
•	 Tillräckligt vägområde för avrundade bankar 

och skärningar i framförallt Bälinge så att de 
ansluter till den mjuka topografin. 

•	 Bankslänten ned mot Hol kläs med naturlig 
jord för spontan etablering av vegetation.

Möjliga åtgärder
•	 Vid bullervall för Bälinge 6:17 kan åkermar

ken mot vallens krön höjas på vallens södra 
sida så att denna mark kan återgå till odling 
och vägen upplevs ligga i skärning. 
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5.3 Naturmiljö
Allmänt
Utgångspunkt för kartläggning och ytterligare 
inventeringar av områden med förhöjda natur
värden har varit den befintliga kunskap som fun
nits hos Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Alingsås 
och Vårgårda kommuner samt information från 
Vårgårda jaktvårdskrets och Alingsås Ornitolo
giska Sällskap (se Källor). 

Med det som grund har ett naturvårdsunderlag 
tagits fram. Inventeringsarbetet har bedrivits i 
olika skeden av vägplaneringsprocessen. I sam
band med vägutredningen (2007–2009) gjordes 
en naturmiljöinventering som omfattade de i 
vägutredningen redovisade korridorerna. Under 
arbetet med vägplanen och denna MKB har ett 
kompletterande naturvårdsunderlag tagits fram 
inom den aktuella vägkorridoren, Skogskorri
doren via Gisslatorp. Följande kompletterande 
naturinventeringar har gjorts:

•	 ”Kompletterande naturinventeringar E20 
Bälinge–Vårgårda, Alingsås och Vårgårda 
kommuner”. (Naturcentrum 20141128). 
Rapporten behandlar inventering av potential 
för groddjursförekomster i Bälinge, inven
tering av det biotopskyddade brandfältet, 
naturvårdsbedömning av Bäsjöbäckens 
ravin vid väg 1778, bedömning av våtmarker 
längs sträckan samt inventering av generella 
biotop skyddsobjekt.

•	 ”PM – Åtgärder för konnektivitet Gongstorp–
Djupedal, E20 Bälinge–Vårgårda”. (Natur
centrum 20141202). PM:et innehåller en 
sammanställning av idéer om möjliga åtgärder 
för att minska barriäreffekterna av den nya 
vägen i området kring Gongstorp–Tubbe torp 
i sträckans östra del. 

•	 ”Naturvärdesinventering av vattendrag vid 
Bälinge–Vårgårda”. (Medins Biologi AB  
20150410). Rapporten innehåller en inven
tering av vattenbiotoper i tio mindre vatten
drag längs vägsträckan och en bedömning av 
deras känslighet för påverkan.

•	 ”Groddjursinventering E20 Bälinge–Vårgårda, 
Alingsås och Vårgårda kommuner”. (Natur
centrum 20150429). Rapporten innehåller 
en inventering av de fem våtmarker som 
bedömdes som potentiellt värdefulla för 
groddjur i den kompletterande naturinvente
ringen hösten 2014. 

Nuläge
Värdefulla naturmiljöer
De enskilda förhöjda naturvärdena inom utred
ningsområdet beskrivs i det följande. Nummer 
inom parentes hänvisar till objektnummer i 
figur 5.3:1.

Området omfattas av riksintresse för naturvård 
(se avsnitt 5.1) vid MängsholmTubbetorp. Inom 
utredningsområdet finns skyddade områden i 
form av ett skogligt biotopskyddsområde nordost 
om Risabäcken (9). Utanför utredningsområdet 
ligger Mängsholms ekhagar, som skyddas som 
naturvårdsområde. Mängsholms ekhagar är 
också ett Natura 2000område (se avsnitt 5.1).

I västra delen av sträckan är landskapet öppet, 
med insprängda lövskogsmiljöer, framförallt 
bestående av ekskog. Värdefulla ekskogsmiljöer 
finns i Bälinge och Gisslatorp. Ekskogen söder 
om Tokebacka (1) och lövskogen söder om Risa 
(6) har naturvärden. Särskilt höga värden finns 
i en lövskogsmiljö vid Gisslatorp (5). Inom det 
området finns också en nyckelbiotop som pekats 
ut av Skogsstyrelsen. Området utgörs av ett 
kuperat odlingslandskap med hällar, åkerholmar 
och ädellövskog.  

Värdefulla vattenmiljöer på denna del av sträckan 
är bland annat Bäsjöbäcken (3) och dess biflöde 
Trulsagårdsbäcken (4), som bitvis har fina lek 
och uppväxtbiotoper för öring. Bäsjöbäcken 
hyser lekbottnar och det finns även lämpliga 
uppväxtmiljöer för öring. Bäsjöbäcken bedöms 
ha måttliga naturvärden då fiskhabitat finns om 
än inte optimala sådana. Trulsagårdsbäcken 
domineras nedströms ny väg av sand och sten, 
men har längre uppströms sten och block. En kort 
sträcka med naturliga och artificiella partiella 
vandringshinder förekommer. Naturvärdet 
bedöms som måttligt och då vattendraget är 
litet kan det vara känsligare för salt och vägdag
vatten än större vattendrag.

Bäsjöbäckens bäckravin (2) hyser relativt ung 
sumpskog. I nära anslutning finns en vacker 
åkerholme.

I skogsravinen vid Bäsjöbäcken vid väg 1778 
finns naturvärden (7). Området består av löv
sumpskog längs bäcken samt rasbranter mot en 
platå med medelålders tallskog. Fläckvis finns 
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gott om död ved. I bäcken finns öring. Invente
ring av ravinen vid Bäsjöbäcken vid väg 1778 har 
gjorts under hösten 2014. 

Öster om Bälinge vidtar skogsmarkerna, som 
 dominerar sträckan mellan Bälinge och Vårgårda. 
Skogen norr om Bäsjön mot Risa består huvudsak
ligen av tallskog men har även inslag av gran där 
jordlagren är djupare. Björksumpskog förekommer 
i sprickdalarna. Delar av skogen har brunnit. På 
vissa håll förekommer utpräglad hällmarksterräng 
med renlav och långsamväxande tallskog. 

I Risabäcken (8) förekommer bra lek– och upp
växtområden för öring, framförallt nedströms 
ny väg. Längre upp i bäcken, inom vägkorridoren 
finns mycket sten och block, som fungerar som 
naturliga vandringshinder. Det gör att bäcken i 
området för vägen till stor del bedöms vara otill
gänglig för fisk. Bäcken bedöms ha måttliga na
turvärden. Vattendragssträckan bedöms kunna 
påverkas negativt av salt och vägdagvatten men 
bedöms inte som utpräglat känslig. 

Ett skogligt biotopskyddsområde, bestående 
av ett brandfält, ligger norr om Kyllemaden (9). 
Flertalet träd är kraftigt brännskadade. Natur
värdet är knutet till den stora mängden bränd 
död ved. En inventering av förutsättningar för 
tjäder har gjorts på brandfältet, eftersom det 
finns uppgifter i den tidigare vägutredningen 
om tjäder söder om området. Förutsättningarna 
för tjäder inom brandfältet är inte optimala. 
 Skogen är sannolikt för ung och för fattig på bär
ris. De kringliggande skogarna är för påverkade 
av rationellt skogsbruk. Inga särskilda skillnader 
i förutsättningar för tjäder fanns mellan de olika 
delarna av brandfältet. Enligt inventeringen 
tyder ingenting på att området är viktigt som lek 
eller vinterlokal för tjäder för närvarande. 

Området mellan Hol och Horla kännetecknas av 
något mäktigare jordlager med barrblandskog 
i kuperad terräng. Ett återkommande inslag i 
skogslandskapet är lodytor och blockbranter 
(12,  14), där vissa växter indikerar inslag av 
näringsrik grönsten i berggrunden. Dessa är 
intressanta både ur botanisk synpunkt och för 
landskapsbilden. 
 
På flera ställen ligger öppna våtmarker med 
inslag av vattenspeglar. Öster om biotopskydds

Figur 5.3:2 Myren Horssjön.

området ligger en bäck och ett våtmarksområde 
med sumpskog (10). Myren Horssjön (11) är en 
stor myr med gott om öppet vatten i myren, som 
dessutom är solbelyst. Våtmarken har betydelse 
för groddjur. Skogen runt myren har naturskogs
karaktär. Bergetbäcken (13) söder om Hol är 
en fin bäck som har en del strömmande partier. 
 Naturliga vandringshinder och risk för uttork
ning gör dock att bäcken inte bedöms ha några 
stora värden för fisk. Vattendragssträckan be
döms ha måttliga naturvärden och vara måttligt 
känslig för vägdagvatten och salt då den antas 
påverkas kraftigare på grund av den låga vatten
föringen. En våtmark sydväst om Hallorstorp 
(15) har höga naturvärden. Våtmarken är stor 
och öppen med gott om vattenspeglar. Våtmarken 
utgör leklokal för grodor.
 
En mindre våtmark öster om föregående (16) 
bedöms ha vissa naturvärden men mindre 
potential för groddjur. Här finns också en fin 
nordvänd lodyta. 

Området mellan väg 1781 och Gongstorp är 
mindre kuperat och saknar de karaktäristiska 
lodytorna. Här växer barrblandskog. Öppna 
våtmarker är ett vanligare inslag. Området är på
verkat av relativt många hyggen. Stenbromossen 
östra (17) är en våtmark med naturvärden, bestå
ende av ett smalt och långsträckt surdråg med 
sumpskog. I den norra delen finns en våtmark 
med mindre, öppna vattenytor. Våtmarken utgör 
leklokal för groddjur. Skogsmarkerna söderut 
kan vara av värde som uppehållsområde utanför 
lektid och på vintern. 
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Nordväst om Stenbromossen östra ligger ytter
ligare en långsträckt mosse med relativt stora, 
öppna vattenspeglar (18). Våtmarken utgör lek
lokal för groddjur.

Våtmarken söder om Jonstorp (19) är en ganska 
stor mosse med öppna gölar i mitten. Våtmarken 
utgör leklokal för groddjur och omgivande 
skogsmarker innehåller möjliga övervintrings
lokaler. Den omgivande tallskogen har inslag av 
död ved.  

Trakten kring Mängsholm, Gongstorp, Siene 
och Tubbetorp skiljer sig från det mer öppna 
dalgångslandskapet norr om befintlig E20. 
Strukturerna bildar här ett nordsydligt stråk i 
landskapet som är mer småskaligt än jordbruks
landskapet i dalstråket. Området är av riks
intresse för naturvård och Mängsholms ekhagar 
utgör Natura 2000område (se avsnitt 5.1). De 
betade ekhagarna i Mängsholm (20) har mycket 
höga naturvärden. Fågellivet är rikt.

Gongstorp (21) är en bymiljö som ligger samlad 
invid byvägen. Byn omgärdas av vackra betes
hagar med odlingsrösen och stenmurar och har 
höga landskapliga värden. Miljön är småskalig 
och har en ålderdomlig karaktär. Gongstorp 
ingår i riksintresseområde för naturvård.

Ekbestånd återfinns även söder om E20 mot 
Tubbetorp (22). Ekhagarna är fina och välbetade 
med flera vidkroniga, mycket grova ekar. Om
rådena där ingår som viktiga delar i det bälte av 
värdefulla ekskogsmiljöer som sträcker sig från 
Lagmansholm i väster upp mot Vårgårda och 
därifrån österut mot Herrljunga. Tillsammans 
utgör de en av länets största ekskogar. Öster om 
de finaste ekhagarna finns klen till medelgrov 
lövskog med visst inslag av rödek och mycket 
grova, före detta hamlade askar (23). Norr om 
befintlig E20 växer en triviallövskog med visst 
inslag av ask och ek (24). 

Vattendrag
Flera värdefulla vattendrag finns inom och i 
anslutning till utredningsområdet. Dessa har 
beskrivits ovan. Här görs endast en kort sam
manfattning. En naturvärdesbedömning har 
gjorts för de mindre bäckarna längs sträckan 
under våren 2015, som kompletterar tidigare 
känd kunskap.  

Säveån (25) har mycket höga naturvärden, med 
strandskogar med grova lövträd och gott om 
död ved. Kungsfiskare finns vid ån, som också 
har forssträckor med förekomst av bland annat 
forsärla och strömstare. Mjörnöringen leker i 
Säveån men det är okänt var lek och uppväxt
områden finns. Stationär öring finns uppströms 
ett vandringshinder vid Källafors.
 
Öring förekommer i flera småbäckar inom utred
ningsområdet, bland annat i Bäsjöbäcken (3) och 
Risabäcken (8). Det är osäkert om det är Mjörn
öring eller stationär öring. Bäsjöbäcken och 
dess biflöde Trulsagårdsbäcken (4) har bitvis 
betydelse som lek och uppväxtlokaler för öring. 
Risabäcken (8) och Bergetbäcken (13) har också 
naturvärden. Bäckarna hyser potentiella lek och 
uppväxtområden längs vägens sträckning, men 
det finns också gott om naturliga och artificiella 
vandringshinder, vilket gör att det är oklart om 
lokalerna utnyttjas. 

Säveån omfattas av strandskydd. Vattendragen 
inom utredningsområdet är inte strandskyddade.

Figur 5.3:3 Bäsjöbäcken i närheten av väg 1778.
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Fauna och faunarörelser

Vilt
Området är rikt på älg och rådjur men även en 
del kron och dovhjort finns. Räv, grävling, hare, 
bäver och vildsvin förekommer också i området. 
Det finns en stark rådjurspopulation kring Bä
linge men mycket vilt passerar även över befint
lig väg E20 i Nygård, Hol, Bäne, vid Tubbetorp 
samt i direkt anslutning till Vårgårda tätort. Det 
skogsområde där ny E20 ska byggas är rikt på 
djur och sannolikt förflyttar sig bland annat älg 
och rådjur både dygnsmässigt och årstidsmäs
sigt mellan skogsområdet och Säveåns båda 
dalgångar. Storskaliga faunarörelser i form av 
omfattande vandringar till och från samt mellan 
de stora våtmarksområdena väster om Vårgårda 
förekommer. Mer storskaliga rörelsemönster 
mellan Risveden i väster och Småländska hög
landet i öster kan också antas. Här tros djuren 
passera över Säveåns dalgång strax norr om 
Alingsås och utmed Säveån vid Hjultorp. 

Längs befintlig E20 finns viltstängsel uppsatt 
från avtagsvägen till Lagmansholm i väster till 
Hjultorpsmotet i öster.

Enligt Trafikverkets övergripande studie av 
faunaåtgärder längs E20 i Västra Götaland finns 
tydliga kopplingar mellan väster och öster om 
både befintlig och ny E20. Kontakt behövs mel
lan den stora skogsplatån norr om Alingsås och 
vidare mot Risveden samt mot skogarna österut. 

Direkt öster om Alingsås på sträckan Alingsås
Vårgårda finns flera tydliga strukturer i det 
mosaikartade landskapet av jordbruksmark med 
mindre skogsområden. Väster om den aktuella 
sträckan ligger Säveån och omkringliggande 
jordbruksmarker. Öster om nuvarande E20 
ligger vidsträckta skogsområden, bland annat 
Bergaskogen som berörs av ny E20. 
 
Söder om Vårgårda, i trakten kring Gongstorp
TubbetorpSiene finns ett småskaligt landskap 
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Figur 5.3:4 Viltolyckor längs befintlig E20 och anslutande vägar, 2010–2013.
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som skiljer sig från det mer storskaliga dalgångs
landskapet norr om befintlig E20. Här finns hed
marker, ekskogar och hagmarker. Området kring 
GongstorpTubbetorpSiene är ett känt viltstråk. 
Området bedöms också vara ett viktigt område 
också för groddjur och insekter. 

Aktuell statistik om viltolyckor mellan 2010–2013 
(se figur 5.3:4) visar att många olyckor där älg och 
rådjur är inblandade förekommer vid Bälinge, Bäne 
och i trakten mellan Gongstorp och Tubbe torp.

Grod- och kräldjur
Groddjur finns inom utredningsområdet, då det 
finns gott om våtmarker. Vissa av dessa inven
terades och naturvärdesklassades i vägutred
ningsskedet. En kompletterande inventering har 
gjorts hösten 2014, för att bedöma potentialen 
för groddjursförekomster i de våtmarker som 
berörs av föreslagen väglinje.  

I Bälinge identifierades inga potentiella lekmiljö
er. Några potentiella övervintrings och vistelse
miljöer pekades ut utmed Bäsjöbäcken med bi
flöden. Vissa våtmarker i skogarna mellan  Bälinge 
och Gongstorp har bedömts ha god potential 
för groddjur, bland annat genom förekomst av 
öppna vattenytor och solbelysta förhållanden, 
samt en nära koppling till jordbruksmarker. 
Dessa våtmarker har inventerats under lektid 
under våren 2015. 
 
Vid Horssjön (nr 11) finns gott om öppet vatten 
och solbelysta miljöer vilket ger goda förutsätt
ningar för grodlek. Vid inventeringen våren 2015 
hittades rom av vanlig groda och åkergroda i 
Horssjöns sydöstligare delar, som bedöms utgöra 
kärnområde för leken. Spel av enstaka åkergrodor 
och mindre vattensalamander noterades. I den 
omgivande skogen bedöms finnas vissa möjlig
heter till övervintringsmiljöer. 
 
Våtmarken sydväst om Hallorstorp (15) är stor 
och det finns gott om öppet vatten. Våtmarken 
utgör leklokal för grodor. Vid inventeringen 
hittades rom från åkergroda och troligen också 
vanlig groda. Övervintring kan sannolikt ske i 
våtmarken samt i skogen runtomkring. Området 
bedöms ha påtagliga värden för groddjur.
 
Stenbromossen östra (17) rymmer i sin norra del 
vattenområden som utgör område för grodlek. 

Vid inventeringen hittades rom av åkergroda och 
vanlig groda. Vanlig groda och mindre vatten
salamander noterades. Området bedöms ha 
höga värden för groddjur. De södra delarna av 
objektet är skogsklätt och kan vara av värde som 
uppehållsområde utanför lektid och på vintern. 

Stenbromossen västra (18) utgör leklokal och 
omgivande skog kan inrymma möjligheter till 
övervintring. Vid inventeringen hittades rom 
från åkergroda och vanlig groda, i synnerhet 
i de västra delarna. Spel av de båda arterna 
noterades. Området bedöms ha höga värden för 
groddjur. 
 
Våtmarken söder om Jonstorp (19) är en ganska 
stor mosse med öppna gölar i mitten. I de öppna 
delarna finns goda förutsättningar för grodlek 
och omgivande skogsmarker innehåller möjliga 
övervintringslokaler. Vid inventeringen hittades 
rom av åkergroda och vanlig groda. En större 
vattensalamander påträffades också. Troligen 
finns denna art också i område 17 och 18. Området 
bedöms ha höga värden för groddjur.

Det bäckstråk söder om Gongstorp (21) som i 
vägutredningen angavs som leklokal har i 2014 
års inventering bedömts som mindre lämpligt 
som sådan.
 
De flesta av de övriga våtmarkerna längs sträckan 
ligger relativt långt från jordbruksmarker. 

Fåglar
Enligt uppgift från Alingsås Ornitologiska 
Sällskap häckar lappuggla, trana, enkelbeckasin, 
ljungpipare och skogssnäppa inom utrednings
området. Förekomst av tjäder, orre, spillkråka, 
mindre och större hackspett har noterats. 
 Utöver dessa arter ses regelbundet flera rovfågel
arter, som till exempel ormvråk, duvhök, sparv
hök, röd glada, brun kärrhök, blå kärrhök och 
tornfalk. Sparvuggla, kattuggla och pärluggla har 
också observerats i skogsområdet.

Lappuggla (nära hotad, NT), spillkråka (NT) och 
blå kärrhök (NT) finns med i den svenska röd
listan över hotade eller hänsynskrävande arter. 
Lappuggla, trana, enkelbeckasin, ljungpipare, 
tjäder, orre, spillkråka, röd glada, brun kärrhök, 
blå kärrhök, sparvuggla och pärluggla är listade i 
fågeldirektivets bilaga 1.
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Övrigt
Förutsättningar för insekter, bland annat för 
vedlevande insekter och för dagfjärilar, är goda 
i det mosaikartade landskapet kring Gongstorp–
Tubbetorp. Fjärilar i gräsmarksmiljöer förflyttar 
sig korta sträckor mellan små livsmiljöer, så 
kallade biotopöar i landskapet. Strukturer som 
främjar insekternas förflyttning är ledlinjer i 
form av bryn, buskar, blomrik hävdad flora och 
trädridåer.  

Fladdermöss rör sig längs vissa trädrika stråk i 
landskapet och flera arter finns i dessa ekmiljöer, 
enligt fladdermusinventering från 2004. 

Artskydd
I området förekommer ett antal arter som är 
hotade och/eller skyddas genom Artskydds
förordningen. Förordningen anger både arter 
som skyddas genom EU:s fågeldirektiv respek
tive art och habitatdirektiv och de arter som 
omfattas av nationella eller regionala fridlys
ningsbestämmelser. Alla groddjursarter skyddas 
genom Artskyddsförordningen, liksom alla 
fladdermusarter. 

För ianspråktagande av miljöer där skyddade 
arter finns, krävs dispens från Artskyddsförord

ningen. Förbud mot vissa typer av intrång gäller 
men dispens kan ges under vissa förhållanden.

De arter som bedöms bli aktuella för en art skydds 
prövning är vanlig groda och mindre vattensala
mander (nationellt fridlysta) samt åkergroda och 
större vattensalamander (fridlysta samt skyddade 
genom art och habitat direktivet). Områden där 
skyddade groddjur finns som riskerar att påverkas 
av vägbyggnaden är område 11, 15, 17, 18 och 
19. Ytterligare samråd kan krävas kring vilda 
fågelarter som förekommer i utredningsområdet.

I skogarna mellan Alingsås och Vårgårda finns 
det mycket gott om revlummer, samt spridda 
före komster av lopplummer. Detta är vanliga arter, 
som ändå skyddas av Artskyddsförordningen. 
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att ingen 
dispens eller annan särskild hantering behövs 
för påverkan på rev och lopplummer, då skyddet 
avser kommersiell insamling och exploateringar 
inte bedöms hota dessa arter. 

Enligt uppgift från Artdatabanken finns också 
fynd av rödlistade växtarter inom utrednings
området. Rödlistan redovisar hotade och miss
gynnade växter, svampar och djur, men innebär 
inte automatiskt att arten är skyddad. Den 

Figur 5.3:5 Del av det skogliga biotopskyddsområdet norr om Risabäcken.
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Utan en utbyggnad av E20 kommer faunan att 
röra sig på ungefär samma sätt som idag i området. 
Trafiken på befintlig E20 kommer dock successivt 
att öka, vilket innebär att E20 kommer att bli en 
allt större barriär för faunan. För de djur som trots 
allt försöker ta sig över vägen ökar risken att dödas 
genom trafikolycka. Kommunal utbyggnad kan 
göra att djurens rörelsemönster förändras.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Allmänt
Allmänt sett är nybyggnad av en stor väg alltid 
ett betydande fysiskt intrång som dessutom ska
par nya barriärer för växt och djurlivets rörlig
het och spridningsmöjligheter.  

Skogskorridoren via Gisslatorp har bitvis höga 
naturvärden. I och med att denna korridor valdes 
efter vägutredningen går det inte att undvika 
att vissa intrång kommer att göras i värdefulla 
naturmiljöer inom korridoren. Ansträngningar 
har gjorts under upprättandet av vägplanen för 
att minimera dessa intrång. I vissa fall föreslås 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för 
att mildra de intrång som inte går att undvika.

Väg E20 kommer att utföras med gräsbeklädda 
slänter och grunda, flacka, gräsbeklädda diken. 
Det innebär att delar av vägdagvattnet kommer 
att infiltrera ner i släntmaterialet till bergbankens 
stenkrossmaterial. Från den nya vägen letar sig 
vägdagvattnet till närbelägna våtmarker och 
vattendrag. För att ytterligare skydda värdefulla 
natur och vattenmiljöer och vattenförekomster 
kommer dämda diken samt dammar att anläggas,   
för fördröjning och viss rening av vägdagvatten. 
Åtgärderna ger också möjlighet till viss fördröjning 
av läckage från en eventuell farligt godsolycka. 

Genom de föreslagna dagvattenlösningarna 
bedöms risken för biologiska skador på fisk och 
andra vattenlevande organismer i de nedströms 
liggande vattendragen, orsakade av diffusa dag
vattenutsläpp eller en farligt godsolycka vid ny 
väg E20, vara liten och de negativa konsekven
serna bedöms därmed bli små.  

Berggrunden bedöms utmed en stor del av 
vägsträckan innehålla förhöjd svavelhalt vilket 
verifierats med analysresultat. Svavelhaltigt 
berg riskerar att sänka pH i vattendrag och lösa 
ut metaller, vilket kan skada det akvatiska livet. 

växtart som berörs är åkerkulla (NT, nära hotad) 
och den har inget skydd genom Artskyddsför
ordningen.

Biotopskyddade miljöer

Skogligt biotopskyddsområde
Ett skogligt biotopskyddsområde (9) har avsatts 
av Skogsstyrelsen (20090626) i området nord ost 
om Risabäcken. Området består av ett brandfält. 
Premisserna vid skyddet av biotopskyddsområdet 
var att planeringen av den framtida E20 pågick. 
Ett vägreservat fanns redan då. I samband med 
fastställelsen av vägplanen kommer Trafikverket 
att ta upp planerade åtgärder som berör biotop
skyddsområdet för samråd med Skogsstyrelsen. 
Skogs styrelsen kommer därefter att ompröva 
beslutet och avgränsa den areal som återstår.

Generella biotopskyddsobjekt
Biotoper som omfattas av generellt biotopskydd 
har karterats längs sträckan under hösten 
2014. Biotoper som förekommer är öppna diken, 
stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar kring 
Bälinge, Gongstorp och i närheten av Vårgårda 
(se figur 5.3:6). 

Skyddets syfte är att intrång i dessa miljöer ska 
undvikas. Om det inte går ska åtgärder vidtas för 
att minska skadorna.

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Naturvärdena i området påverkas mest av 
den framtida markanvändningen samt av mer 
storskaliga processer som till exempel klimat
förändringar, kvävenedfall, försurning med 
mera. Risken för försämrad vattenkvalitet i de 
vattendrag som korsas av väg E20 kommer att 
öka i takt med ökad trafik, i viss grad också på 
grund av ökade diffusa utsläpp från vägen.

Eventuella avverkningar i värdefulla delar av 
skogsmarken kommer att innebära en betydande 
påverkan på naturvärdena där, men man kan 
också räkna med att den generella och särskilda 
hänsynen inom skogsbruket kommer att göra att 
särskilt värdefulla miljöer som lodytor, våtmarker 
och skog närmast sjöar och vattendrag kommer 
att lämnas kvar. Äldre hällmarkstallskog på 
marker med låg produktionsförmåga, är mindre 
intressant att avverka. 
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Figur 5.3:6 Generella biotopskyddsobjekt längs vägsträckan.
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Figur 5.3:7 Fägata söder om Gongstorp.

Större sprängstensupplag med svavelhaltigt 
berg riskerar, utan att skyddsåtgärder vidtas, att 
ge omgivningspåverkan. Skyddsåtgärder och 
kontrollprogram för känsliga vattendrag rekom
menderas därför före och under byggskedet och 
fram till minst ett år efter att vägen färdigställts. 
Kontrollprogrammet bör följas upp löpande så 
att lämpliga justeringar snabbt kan genomföras 
om påverkan på pH noteras.

Ny väg passerar vattendragen högre upp i avrin
ningsområdet, där vattendragen är mindre och 
därmed känsligare för påverkan av miljöfarliga 
ämnen och vägsalt från vägdagvattnet. Bortled
ning av vägdagvatten, släckvatten eller läckage 
av miljöfarliga ämnen från olyckor riskerar utan 
skyddsåtgärder ge skador på flora och fauna, 
speciellt i de mindre och känsligare vattendragen. 

De biologiska värdena i nedströms liggande 
vattenmiljöer kommer att påverkas av grumling, 
så länge arbetena pågår. Val av arbetstider och 
andra skyddsåtgärder kan minimera störning
arna. Bottnar och strandbrinkar återställs efter 
arbetenas utförande, på ett sätt som efterliknar 
nuvarande förhållanden.

På flera platser längs sträckan kommer våt
marker att beröras av vägdragningen. Vissa av 
dessa är naturvärdesklassade i inventeringen 
från vägutredningen och beskrivs nedan under 
Konsekvenser för värdefulla naturmiljöer längs 
sträckan.  

Andra mindre våtmarker är inte uppmärksam
made i naturinventeringen men har ändå all
männa naturvärden. Där vägen går i skärning 
förbi våtmarkerna (vid km 5/100, 9/200, 10/300, 
13/300 och 13/800) finns det risk för att våtmar
kernas hydrologi kommer att påverkas i större 
eller mindre utsträckning. Markförhållandena 
kommer att bli torrare och våtmarkerna riskerar 
därmed på sikt att växa igen. Om de inte dräneras 
ut helt får de mer en karaktär av sumpskog, vilket 
innebär att de behåller en del av sina värden. De 
negativa konsekvenserna bedöms som små.

Där vägen går på bank genom våtmarker och en 
del av våtmarkernas yta fylls ut (vid km 6/100, 
flera små våtmarker mellan 9/200– 9/600, 9/800 
och 11/800), tar vägen naturmark i anspråk men 
förändrar inte våtmarkernas hydrologiska för
utsättningar. Därmed kvarstår en del av våtmar
kernas funktion för vattenhållning och biologisk 
mångfald. De negativa konsekvenserna av att en 
del av objekten försvinner och att arter därmed 
får ett minskat livsutrymme, bedöms som små. 

Anläggandet av ny E20 kommer att medföra olika 
typer av arbeten i vatten. I detta avsnitt och i 
avsnitt 6.2 beskrivs vilken påverkan som ny väg 
kommer att få på vattenmiljöer, våtmarker och 
vattenresurser. Arbete i vatten utgör anmälnings 
eller tillståndspliktig verksamhet. Exempel kan 
vara omgrävning av vattendrag, byte av trummor, 
markavvattning till följd av dränering av våtmar
ker och grundvattensänkning vid vägskärningar. 
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I kapitel 11 beskrivs vilka anmälningar/tillstånds
ansökningar som kommer att behövas för att 
bygga vägen. 

Konsekvenser för värdefulla naturmiljöer   
längs sträckan
Siffrorna inom parentes i konsekvensbeskriv
ningen hänvisar till figur 5.3:1.

Vid Bäsjöbäckens bäckravin i väster (2) kommer 
ny väg att göra ett litet intrång i lövskog där 
vägen korsar lövskogsområdet och i lövskog 
söder därom (1). Det fysiska intrånget kan leda 
till minskat livsutrymme för växter och djur  och 
kommer att påverka naturvärdena lokalt. De 
negativa konsekvenserna av att en begränsad yta 
av objekten försvinner bedöms som små. 

Idag passerar Bäsjöbäcken (3) under befintlig E20 
i en trumma. Bäsjöbäcken kommer att  behöva 
grävas om på två sträckor i anslutning till befint
lig E20, framförallt på grund av den nya lokal
vägens dragning. Efter att ny väg byggts, kommer 
befintlig E20 att tas bort. I samband med detta 
kan Bäsjöbäcken öppnas upp och trumman tas 
bort. Konsekvenserna av dessa åtgärder bedöms 
som positiva. Arbeten i och nära vattendraget 
kan dock leda till grumling. Förutsatt att arbetena 
sker med hänsynstagande och vid lämplig tid 
på året bedöms de negativa konsekvenserna av 
själva omgrävningen för växt och djurlivet i 
och kring vattendraget som små och övergående. 
Omgrävningen av Bäsjöbäcken bedöms utgöra 
anmälningspliktig vattenverksam het och kommer 
att anmälas till Länsstyrelsen.  
 
Åkerholmen som ligger längst österut i område  
2 kommer att påverkas fysiskt genom intrång 
och hela åkerholmen kommer att försvinna.   
De negativa konsekvenserna bedöms som mått
liga. Åkerholmen bedöms inte omfattas av det 
generella biotopskyddet då den inte på alla sidor 
omges av jordbruksmark.

Biflödet till Bäsjöbäcken, Trulsagårdsbäcken (4), 
passeras med trumma. Omgrävning av vatten
draget bedöms inte vara nödvändigt. Arbeten i 
och nära vattendraget kan dock leda till grum
ling. Förutsatt att arbetena sker med hänsyns
tagande och vid lämplig tid på året bedöms de 
negativa konsekvenserna för växt och djurlivet i 
och kring vattendraget som små och övergående. 

En kulvertering som idag går genom en betesmark 
öster om Trulsagårdsbäcken kommer att öppnas 
och göras om till ett öppet dike längs Bälinge 
kyrkväg. Biflödet till Bäsjöbäcken kommer att 
behöva grävas om i läget vid korsningen mellan 
ny E20 och omdragen lokalväg (km cirka 3/100).  

Vägen kommer att passera genom den nordligaste 
delen av lövskogsmiljön vid Gisslatorp (5). Den 
mest värdefulla delen, bestående av en nyckel
biotop, kommer inte att beröras. Det fysiska 
intrånget kan leda till minskat livsutrymme för 
växter och djur och kommer att påverka natur
värdena lokalt. De negativa konsekvenserna av 
att en del av lövskogen försvinner bedöms som 
små–måttliga. 
 
Vägen kommer att passera lövskogsmiljön och 
Bäsjöbäckens bäckravin (7) vid väg 1778 på en 
cirka 140 meter lång högbro, vilket möjliggör 
 fri passage för faunan under bron. Eftersom 
bron utförs utan brostöd i vattnet kommer den 
inte att ge några negativa konsekvenser för 
fiskens lek, uppväxt och vandringsmöjligheter. 
 Avverkning av en del skog under bron kommer 
att ske i byggskedet och viss rensning av block 
kommer att bli nödvändig för att göra passagen 
mer tillgänglig för djuren. Detta kan innebära 
en negativ påverkan på naturvärdena i objektet. 
Omgrävning av Bäsjöbäcken bedöms komma 
att behövas på en sträcka i anslutning till bron. 
En omgrävning kommer att innebära förlust av 
den befintliga livsmiljön. Omgrävningen kan ge 
grumlingseffekter vilka kan innebära negativa 
livsvillkor för fisk och bottenfauna. De högsta 
biologiska värdena i Bäsjöbäcken finns inte där 
bron passerar bäcken utan nedströms området. 
Förutsatt att arbetena utförs med hänsynstagande 
och vid lämplig tid på året, bedöms de negativa 
konsekvenserna för växt och djurlivet i och 
kring vattendraget bli måttliga och till stor 
del övergående. En eventuell omgrävning av 
Bäsjö bäcken bedöms utgöra anmälningspliktig 
vattenverksamhet och kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen.

Risabäcken (8) kommer att passera ny E20 i en 
trumma. Den enskilda vägen mot  Kyllemaden 
passeras med vägport. En omgrävning av vatten 
draget kom mer att behövas på en sträcka i 
an slutning till passagen under vägen. En om
grävning kan ge en förkortning av vattendraget 
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och kommer isåfall att innebära en viss förlust 
av den befintliga livsmiljön. Omgrävningen kan 
också ge grumlingseffekter vilka kan innebära 
negativa livsvillkor för fisk och bottenfauna. 
Förutsatt att omgrävningen sker med hänsyns
tagande bedöms de negativa konsekvenserna för 
växt och djurlivet i och kring vattendraget bli 
små och till stor del övergående. En omgrävning 
av Risabäcken bedöms utgöra anmälningspliktig 
vattenverksamhet  och kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen. Vägporten under E20 kommer att 
medge passage för djur.

Det skogliga biotopskyddsområdet (9) kommer 
att beröras av fysiskt intrång i sin norra del. 
Detta innebär att biotopskyddsområdet kommer 
att delas i två delar. Konsekvenser av detta kan 
bli att det som blir kvar av biotopskyddsområdet 
norr om den nya vägen kommer att förlora en 
del av sina värden. Tillgången på död ved kommer 
att minska i området, vilket kan missgynna de 
arter som är brandberoende/brandgynnade 
och knutna till död ved. Som beskrivits tidigare 
kommer Skogsstyrelsen att ompröva beslutet om 
biotopskydd och avgränsa den areal som återstår. 
De negativa konsekvenserna för det skogliga 
biotopskyddsområdet bedöms som måttliga.

Vägen kommer att göra ett mindre intrång i 
sumpskogsområde (10) väster om Horssjön. Det 

Figur 5.3:8 Bergssluttningen väster om Bäsjöbäcken, vid broläget.

fysiska intrånget kan leda till minskat livsutrym
me för växter och djur och kommer att påverka 
naturvärdena lokalt. De negativa konsekven
serna av att en del av sumpskogen försvinner 
bedöms som små. 

Vägen passerar cirka 150–200 meter norr om 
Horssjön (11), som har höga naturvärden. Väg
dragningen innebär inte något fysiskt intrång i 
myren. Vägen går i skärning och den djupaste 
skärningen ligger något lägre än myren. Be
dömningen är ändå att myrens hydrologi inte 
kommer att påverkas. Vägdragningen bedöms 
inte heller påverka groddjurs vandringsvägar till 
lämpliga leklokaler i Horssjön, då vägen ligger 
på såpass långt avstånd från myren. 

Ett visst intrång kommer däremot att ske i den 
naturskogsartade skogsmiljön norr om Hors
sjön. Det fysiska intrånget kan leda till minskat 
livsutrymme för växter och djur och kommer att 
påverka naturvärdena lokalt. De negativa konse
kvenserna av att en del av skogen försvinner 
bedöms som små.

Bergetbäcken (13) och port för skogsbilväg 
sam förläggs i en bred port under ny E20. Detta 
gynnar både faunan och det rörliga friluftslivet, 
vilket i sig ger mindre negativa konsekvenser. 
Omgrävning av vattendraget bedöms behövas   
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Figur 5.3:9 Risabäcken.

på en kortare sträcka i anslutning till passagen.  
En omgrävning ger en liten förkortning av 
vatten   draget och kommer att innebära en viss 
förlust av den befintliga livsmiljön. Omgrävningen 
kan också ge grumlingseffekter vilka kan inne
bära negativa livsvillkor för fisk och botten fauna. 
Förutsatt att omgrävningen sker med hänsyns
tagande bedöms de negativa konse kvenserna för 
växt och djurlivet i och kring vattendraget bli 
små och till stor del övergående. En omgrävning 
av Bergetbäcken bedöms utgöra anmälnings pliktig 
vattenverksamhet och kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen.
 
Vägen kommer att göra intrång i den södra delen 
av en våtmark (15) som är en värdefull naturmiljö 
och som utgör leklokal för groddjur. Vägen går 
på bank i kanten på den öppna våtmarken. Vägen 
ändrar inte våtmarkens hydrologiska förutsätt
ningar och därmed kvarstår i stort våtmarkens 
funktion för vattenhållning och biologisk mång
fald. Vägdragningen leder dock till en fragmen
tering av våtmarken, vilket kan leda till minskad 
artrikedom och ändrade förutsättningar för 
arters förmåga att förflytta sig och sprida sig. 
Området fungerar som fortplantningsområde 
och troligen också som övervintringsområde för 
groddjur. Tillkomsten av vägen kan innebära en 
barriär och trafikfälla för de djur som besöker 
den öppna vattenytan för lek. Konsekvenserna 

av det kan bli att fler groddjur blir påkörda och 
dödade när de passerar vägen, vilket kan innebära 
en decimering av populationen. Grodpassage 
bedöms behöva anläggas under ny väg för att 
 behålla detta stråk. Grodpassage och utformning 
av denna kommer att studeras vidare i fortsatt 
projektering. Genom den föreslagna grodpas
sagen bedöms de negativa konsekvenserna på 
våtmarken som små.
 
Vid 10/700 kommer vägen att göra ett mindre 
intrång i en våtmark/lodyta (16). Vägen går på 
bank och berör en mindre del av våtmarken. 
Våtmarken har naturvärden men de negativa 
konsekvenserna bedöms som små.

Vägen kommer att passera flera värdefulla 
våtmarksmiljöer mellan 12/300–12/900, som 
dessutom utgör leklokaler för groddjur. Vägen 
passerar genom den södra delen av den väst
liga våtmarken (17) på bank. Vägen ändrar inte 
våtmarkens hydrologiska förutsättningar och 
därmed kvarstår i stort våtmarkens funktion för 
vattenhållning och biologisk mångfald. Vägdrag
ningen leder dock till en fragmentering av våt
marken, vilket kan leda till minskad artrikedom 
och ändrade förutsättningar för arters förmåga 
att förflytta sig och sprida sig.  
 
Våtmark nordväst om föregående våtmark (18) 
bedöms inte påverkas genom fysiskt ingrepp av 
ny E20. Vägen går på bank söder om våtmarken. 
Dock kan groddjurens vandringsvägar påverkas 
av den nya vägen. Vägen fortsätter sedan på 
bank genom den norra kanten av den östliga våt
marken (19). Vägen kommer inte att göra några 
intrång i de öppna vattenytorna, men påverkar 
våtmarkens yttre område och skogen norr om 
våtmarken. Våtmarkens funktion kommer att 
kunna upprätthållas, men vägdragningen kan 
leda till ändrade förutsättningar för arters för
måga att förflytta sig och sprida sig. 

De ovan beskrivna våtmarkerna (17, 18 och 19) 
fungerar som fortplantningsområden för grod
djur och omgivningarna har troligen betydelse 
som övervintringsområden. Tillkomsten av 
vägen kan påverka groddjurens vandringsvägar 
och innebära en barriär och trafikfälla för de 
groddjur som besöker de öppna vattenytorna för 
lek. Konsekvenserna av det kan bli att fler grod
djur blir påkörda och dödade när de  passerar 
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vägen, vilket kan innebära en decimering av 
populationen. Grodpassage bedöms behöva 
anläggas under ny väg för att behålla stråket 
förbi våtmarkerna intakt. Grodpassage och ut
formning av denna kommer att studeras vidare 
i fortsatt projektering. Genom den föreslagna 
grodpassagen bedöms de negativa konsekven
serna på våtmarkerna som små.
 
Området kring Gongstorp–Siene–Tubbetorp 
utgör riksintresseområde för naturvård. Den nya 
vägen kommer att passera genom riksintresse
området, men bedömningen är att någon på
taglig skada på riksintresset för naturvård inte 
kommer att uppkomma, då riksintresseområdets 
kärnvärden, bestående av ekhagar och Säveåns 
vattenmiljöer inte påverkas genom direkt intrång. 
Se vidare beskrivning i avsnitt 5.1. 

Vid korsningen med befintlig E20 kommer den 
nya vägen att gå i en djup skärning. Vägsträck
ningen kommer inte att innebära några fysiska 
intrång i de mest värdefulla ekhagsmiljöerna 
söder om befintlig E20 (22). Däremot går det inte 
att utesluta att det finns en viss risk för indirekt   
påverkan av enstaka ekar och andra träd, på 
grund av eventuell grundvattensänkning i jord
lagren, se vidare i avsnitt 6.2. Bedömningen av 
konsekvenserna av detta är osäker, då risken  
för grundvattensänkning inte är klarlagd. 

Figur 5.3:10 Öppna gölar i en av våtmarkerna söder om Jonstorp.

Under sökningar och framtagande av eventuella 
skyddsåtgärder kommer att göras i kommande 
skede.

På norra sidan av befintlig E20 kommer den nya 
vägen att göra ett visst intrång i lövskogsmiljöer 
(24). Det fysiska intrånget kan leda till minskat 
livsutrymme för växter och djur och kommer att 
påverka naturvärdena lokalt. De negativa konse
kvenserna av att en del av lövskogen försvinner 
bedöms som småmåttliga.  

Natura 2000området Mängsholms ekhagar (20), 
som ligger norr om utredningsområdet, bedöms 
inte påverkas negativt av ny väg E20. Vägen 
kommer att ligga på större avstånd från Natura 
2000området jämfört med idag, vilket innebär en 
större tillgänglighet, mindre buller och luftförore
ningar för Mängsholms ekhagar. Läns styrelsen 
har gjort bedömningen att risken är liten att 
projektet ska skada arter eller habitat inom Natura 
2000området Mängsholms ekhagar och har ut
talat att någon tillståndsprövning enligt 7  kap 28 § 
miljöbalken inte behövs, förutsatt att avståndet 
mellan ekhagarna och de arbets områden som 
behövs för vägbygget är tillräckligt i byggskedet.

Konsekvenser för fauna
Utbyggd väg E20 kommer att ha tillräckligt 
mycket trafik för att vara en stor barriär och 
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farlig för djuren att passera. Viltstängsel kom
mer att sättas upp längs sträckan, på båda sidor 
om den nya vägen, vilket ökar barriäreffekten 
för faunan ytterligare, men samtidigt bedöms 
mängden vilt som riskerar att dödas av trafiken 
minska genom viltstängslet. Viltuthopp ska 
anläggas dubbelsidigt på minst två platser 
längs sträckan, vilket ger möjlighet för vilt som 
kommit in på fel sida av viltstängslet att ta sig 
tillbaka. Viltstängslet på befintlig E20 kommer 
att tas ner efter utbyggnaden av den nya vägen.
 
För att minska antalet djur som letar sig upp på 
vägen och för att minimera de negativa barriär
effekterna kommer två större funktionella 
faunapassager att anläggas, en i västra och en 
i östra delen av sträckan. Dessa faunapassager 
kommer att fungera för flera olika djurgrupper. 

I den västra delen av sträckan, mellan km cirka 
4/450–4/640, kommer vägen att passera över 
Bäsjö bäcken och väg 1778 på en cirka 140 meter 
lång bro. Bron ligger cirka 9–10 meter över 
vägen, med en frihöjd på cirka 7 meter. Bäcken 
ligger ytterligare cirka 3,5 meter längre ned från 
vägen. Läget för broarna ger därigenom möjlig
het till en helt naturlig och fullgod passage för 
faunan i området.  

Omgivningen runt bäcken har stora naturvärden 
med lövskogs och bäckmiljöer. Norrut mot och 
förbi befintlig E20 finns även fortsättningsvis 
skogs och brynstrukturer, som förstärker värdet 
av passagen, som bedöms kunna ha ett högt 
värde som naturlig passage både för älg, rådjur, 
dovhjort, vildsvin och mindre djur som till 
exem pel räv, hare och grävling. 
 
Avståndet mellan bergssluttningen i väster och 
Bäsjöbäcken är varierande men cirka 10–15 
meter brett.  I nuläget är området väl använt av 
faunan, vilket spår och djurstigar tyder på, både 
längs bäcken och i bergssluttningen. I bergs
sluttningen finns en hel del block. Eventuellt 
behöver området under bron rensas en del på 
större block för att skapa en god framkomlighet  
i passagen under den nya bron och för att för
hindra att djuren väljer att gå längs vägen.
 
För att fungera väl som en faunapassage får inte 
utrymmet under bron upplevas som en tunnel 
utan utformas så att den naturliga vegetationen 

kan växa in under den. Störningen under bygg
tiden bör minimeras för att underlätta åter
etablering av vegetationen. Det är fördelaktigt 
att bara den nödvändigaste vegetationen tas bort 
när bron byggs.
 
I den östra delen av sträckan, vid Gongstorp, ska 
en faunabro åstadkommas. Läget bedöms som 
funktionellt då det ligger i gränsen mellan skog 
och öppnare marker. Här finns möjlighet att 
skapa en god faunapassage med ekoduktfunktion, 
som kan fungera för flera olika grupper av djur. 
Det ska finnas en tillräckligt stor yta att möblera, 
med vegetation, skärmar och så vidare. Bron 
får inte heller vara för högt välvd, detta för att 
hjortdjur ska kunna se över till andra sidan vägen 
och uppfatta att vegetationen fortsätter där. 
Växtligheten ska bestå av vegetation som finns 
normalt i omgivningen och som kan etableras 
på bron. Anslutningarna bör vara konvexa och 
djuren ska ledas fram till ekodukten via stängsel 
längs vägen. En eventuell väg över bron ska vara 
grusväg och betjäna ringa trafik. 

För att förstärka ledlinjerna i landskapet, till 
exempel skogsbryn, stigar, stenmurar, buskage 
och häckar, kan dessa strukturer i omgivningen 
förlängas vid faunabron. På så vis kan djuren 
följa strukturerna mot och över bron. Man kan 
också plantera träd eller buskar, bygga upp 
stenmurar eller lägga ut död ved, för att gynna 
mindre djur som till exempel igelkottar, insekter 
och kräldjur. Rader av träd över bron kan gynna 
fladdermöss, som följer trädradernas kronor. För 
att erhålla en optimal lösning för faunan krävs 
en markmodellering söder om bron, för att få 
flackare slänter upp mot bron. Dessa åtgärder 
kräver frivillig markåtkomst.

De större faunapassagerna kompletteras med 
mindre passager, som till exempel grodpassager 
samt port och brolägen där ny E20 korsar skogs
bilvägar. Port och brolägena bedöms kunna 
fungera som passager både för hjortdjur men 
framförallt för mindre djur som till exempel 
vildsvin, räv, grävling och hare. Dessutom kom
mer dessa passager att bli viktiga för det  rörliga 
friluftslivet. På en plats kommer passagen att 
breddas för att också rymma passage av ett 
naturligt vattendrag, vilket ytterligare förhöjer 
värdet för faunan. 
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Ett antal mindre trummor i vattendrag samt torr
trummor kommer också att anläggas. Dessa ska 
utformas så att de inte utgör vandringshinder för 
fiskar och andra vattenorganismer. Varje passage 
som anläggs kommer inte att kunna nyttjas av 
alla typer av djur, men det kommer att finnas 
flera passagemöjligheter längs sträckan.  

Faunapassagerna anläggs med sådana mått att 
förutsättningarna för att de verkligen används 
blir goda. Det är viktigt att förhållandena mellan 
höjd, bredd och längd på passagerna medger en 
hög grad av öppenhet, för att attrahera djuren. 

Den nya vägen kommer att innebära en barriär  
vars effekt kan mildras med väl utformade 
fauna passager, vilket befintlig väg E20 helt saknar. 
Faunapassager kan dock inte helt kompensera 
för den begränsning som en ny väg utgör. Det vilt 
som utnyttjar gränsområdet mellan det öppna 
odlingslandskapet och skog kommer att påverkas 
negativt. Vägens barriäreffekt bedöms dock inte 
medföra att utbytet mellan olika popu la tioner 
minskar i sådan utsträckning att det påverkar 
arters fortlevnad, utan det är snarare enskilda 
individer som påverkas negativt i exempelvis sitt 
födosök.  

Med hänsyn till de faunapassager som planeras 
att anläggas, bedöms de negativa konsekvenserna 
för faunan i området som måttliga.

Konsekvenser för skyddade arter
Konsekvenserna för groddjur har beskrivits tidi
gare i samband med konsekvensbedömningen av 
vägens påverkan på våtmarksområden. En art
skyddsprövning enligt Artskyddsförordningen 
bedöms bli aktuell för arterna åkergroda, större 
vattensalamander, mindre vattensalamander 
och vanlig groda. Behov av grodpassager och 
deras utformning kommer att studeras vidare i 
det fortsatta arbetet.

Ytterligare samråd kan krävas angående de 
fågelarter som förekommer i området. 

För de arter av fladdermöss som finns i området 
kring Tubbetorp görs bedömningen att de inte 
kommer att påverkas i någon större utsträckning 
av ny E20, då vägen går i öppen jordbruksmark 
och i djup skärning förbi området kring Tubbe
torp. Under Möjliga åtgärder beskrivs förslag 

på åtgärder som kan förstärka områdets värden 
för fladdermöss, som till exempel plantering i 
anslutning till den föreslagna faunapassagen 
vid Gongstorp för att förstärka de ledlinjer som 
djuren använder. 

Trummor och broar ska utformas så att de inte 
utgör vandringshinder och skyddsåtgärder 
vidtas för att förhindra att föroreningar når de 
värdefulla vattendragen. Utifrån det bedöms de 
negativa konsekvenserna för fisk och botten
fauna bli små. Ingen artskyddsprövning bedöms 
bli aktuell.

Konsekvenser för biotopskyddade miljöer
På den aktuella vägsträckan bedöms 22 objekt 
som omfattas av de generella biotopskydds
bestämmelserna i miljöbalken påverkas av den 
föreslagna vägsträckningen. 

De objekt som påverkas av ny E20 beskrivs i det 
följande. De objekt som behöver tas bort eller 
som kommer att påverkas är stenmurar, odlings
rösen, öppna diken och en åkerholme. Objekten 
ligger i Bälinge, i vägens västra del, och i området 
kring Gongstorp–Tubbetorp.

Förlusten av denna typ av landskapselement 
i jordbrukslandskapet innebär att viktiga 
uppehålls platser försvinner för växter och djur 
och att den biologiska mångfalden utarmas. De 
negativa konsekvenserna bedöms som måttliga. 
Kompensation för förlorade biotopskyddsobjekt 
kan göras genom att bygga upp likande miljöer.  
I första hand planeras detta ske inom vägområdet, 
där Trafikverket har rådighet över marken. I andra 
hand kan andra marker bli aktuella, förutsatt 
att överenskommelse kan göras med berörda 
markägare. Förslag till kompensation ges nedan.

Totalt bedöms cirka 260 meter stenmur behöva 
tas bort och cirka 450 meter diken kommer att 
hamna inom vägområdet och behöva kulverteras. 
Arealen för den åkerholme som behöver tas bort 
bedöms uppgå till cirka 750 m2. Fem odlings
rösen behöver tas bort. Lägena för de aktuella 
objekten framgår av figur 5.3:6. För uppskattad 
längd och yta på de olika objekten, se tabell 5.3:1.

Förslag till kompensationsåtgärder
Trafikverket beskriver i MKB principer för 
hur de biotopskyddade objekten som påverkas 
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i projektet hanteras och hur intrång i dem kan 
kompenseras.

I första hand planeras kompensationsåtgärder 
ske inom vägområdet, där Trafikverket har rådig
het över marken. I andra hand kan andra marker 
bli aktuella, förutsatt att överenskommelse kan 
göras med berörda markägare. Sten från bort
tagna stenmurar och odlingsrösen avses använ
das för att bygga på befintliga stenmurar eller för 
att lägga upp nya odlingsrösen. Därmed kom
mer de biotopskyddade miljöernas funktion att 
bibehållas. I samband med att den del av befintlig 
E20 som passerar över Bäsjöbäcken i sträckans 
västligaste del tas bort kommer den befintliga 
trumman under väg E20 att rivas ut (i höjd med 
km cirka 2/550). Bäsjö bäcken föreslås läggas om i 
ett läge som mer liknar vattendragets ursprung
liga sträckning. Kulvertering genom betesmark 

Tabell 5.3:1 Uppskattad längd/omfattning på berörda objekt.

Nummer Objekt Antal meter/omfattning  
som kan komma att påverkas

1 Ravinbildande dikessystem i anslutning till den nya trafik-
platsen i Bälinge.

Ca 100 meter

2 Trulsagårdsbäcken (biflöde till Bäsjöbäcken) Ca 70 meter

3 Odlingsröse 1 st

6, 7 Dike och biflöde till Bäsjöbäcken Ca 125 meter

8 Dike vid Högalund Ca 25 meter

9 Odlingsröse vid torpet 1 st

14 Stenmur Ca 12 meter

15, 16 Odlingsrösen Ca 75 m2

17 Stenmur längs skogsbryn vid åkerkant, söder om Gongstorp Ca 130 meter

18 Åkerholme söder om stenmuren Ca 750 m2

19 Stenmur i nord-sydlig riktning (del av fägatan), i samband 
med markmodellering

Ca 30 meter

20 Stenmur i ost-västlig riktning, söder om Gongstorp Ca 60 meter

21 Stenmur i nord-sydlig riktning, söder om Gongstorp Ca 1 meter

22, 23, 24 Odlingsrösen i kant mot åker, norr om ny  väg (söder om 
Gongstorp)

3 st

25 Stenmur i förlängningen av odlingsrösena Ca 27 meter

26 Del av dike öster om ovanstående stenmur Ca 53 meter

27 Dike Ca 23 meter

28 Dike Ö om Smedsgården Ca 58 meter

norr om ny väg i km cirka 3/000 kommer att tas 
bort och ersättas med ett öppet dike som anläggs 
i anslutning till Bälinge kyrkväg. Detta bedöms 
vara kompensation för de öppna diken som be
rörs längs den nya vägsträckningen.

I den östra delen av sträckan, söder om Gongs torp, 
kommer en åkerholme att försvinna. En del av 
materialet kommer att användas i samband med 
markmodellering i anslutning till faunapassagen.

Konsekvenser för strandskyddade miljöer
Strandskyddade miljöer vid Säveån kommer att 
beröras i samband med anläggning av lednings
rätt för avledning av vägdagvatten från väg
dag vattendamm vid Tubbetorp och Hjultorp. 
Strandskyddsprövning bedöms krävas för 
detta, då Säveåns strandområde ligger utanför 
vägplane området. 
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Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
•	 Anpassning av väglinjen har gjorts för att i 

möjligaste mån begränsa intrång i värdefulla 
naturmiljöer.

•	 Vägdagvattnet från utbyggd väg E20 före
slås tas omhand i gräsbeklädda slänter och 
grunda vägdiken, för att skydda värdefulla 
vattendrag och vattenförekomster nedströms 
vägområdet. Vidare föreslås dämda diken vid 
passage och närhet av känsliga vattendrag. 
Fördröjningsdammar föreslås vid Tubbetorp 
och Hjultorp. 

•	 Den nya vägen passerar på bro över Bäsjö
bäcken och väg 1778, vilket kommer att ge 
möjlighet till fri passage under bron för 
faunan. Området kommer därmed att kvarstå 
som en naturlig faunapassage för faunan.

•	 Faunabro anläggs i höjd med Gongstorp och 
utformas med ekoduktfunktion.

•	 Grodpassager anläggs vid våtmark sydost 
om Hallorstorp (km cirka 10/100) och vid 
våtmarker söder om Jonstorp (km cirka 
12/400–12/600). Utformningen och omfatt
ningen av grodpassager studeras närmare i 
kommande skede. 

•	 Broar/portar för korsande lokalvägar/skogs
bilvägar kommer också att medge passage för 
djur.

•	 Viltstängsel kommer att finnas längs hela 
vägsträckan. 

•	 Viltuthopp anläggs dubbelsidigt på minst två 
platser längs sträckan.

•	 I korsningar med vattendrag där passagerna 
utformas med trummor, utformas dessa så 
att de inte utgör vandringshinder för fisk och 
andra vattenorganismer.

•	 Arbetstider för arbete i vatten anpassas för 
att minimera störningarna på fisk.

•	 Vid arbete i vatten återställs bottnar och 
strandbrinkar på ett sådant sätt att de efter
liknar nuvarande förhållanden.

•	 Torrtrummor för mindre vilt kommer att 
anläggas. Lägen för dessa studeras i senare 
skede.

•	 Sten från stenmurar används för att bygga 
på befintliga stenmurar eller läggs som 
odlings rösen. Längre kulvertering för biflöde 
till Bäsjö bäcken vid Bälinge by tas bort och 
ersätts med öppen bäckfåra. Kulvert under 
befintlig väg E20 (km cirka 2/500) tas bort 
och ersätts med öppen bäckfåra. Material 

från åkerholmen vid Gongstorp tas tillvara 
och används i anslutning till faunapassagen.   
Samt liga dessa åtgärder förutsätter att 
överens kommelse kan träffas med respektive 
markägare.

•	 Avbaningsjord återförs till miljöer motsvarande 
de som jorden kommer ifrån. Det innebär att 
rätt fröbank kommer till rätt miljö. 

Andra möjliga åtgärder, som inte har direkt 
koppling till vägförslaget, kan vara omläggning 
av fellagda trummor och dämmen som inte 
 används, som idag utgör vandringshinder för fisk. 
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5.4 Kulturmiljö

Kulturmiljölagen (KML) fastslår att: ”det är en 
nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla, såväl 
enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och akt
samhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller 
utför ett arbete ska se till att skador på kultur
miljön såvitt möjligt undviks eller begränsas”. 

Värderingen av kulturmiljöerna görs på en gli
dande skala utifrån följande grunddefinitioner:

Mycket värdefulla miljöer är av nationellt eller 
regionalt intresse. Miljön är sällsynt och bidrar 
till kunskap och förståelse om en historisk epok 
eller företeelse. 

Värdefulla miljöer är av regionalt eller kommunalt 
intresse. Miljön är ovanlig och bidrar till kunskap 
och förståelse om en historisk epok eller företeelse.  

Måttligt värdefulla miljöer är vanligt förekom
mande men bidrar till kunskap och förståelse 
om en historisk epok eller företeelse på lokal nivå. 

Påverkan på kulturmiljön redovisas i en skala 
med både positiva och negativa effekter: 

Stora negativa effekter: Åtgärderna innebär ett 
direkt intrång i miljöns värdekärna eller att sam
band eller strukturer bryts. Miljöns värden går 
inte att återskapa och möjligheten till kunskap 
och förståelse går förlorad.

Måttliga negativa effekter: Åtgärderna innebär 
ett intrång i kulturmiljön, dock inte i dess värde
kärna. Miljöns värden försvagas och möjligheten 
till kunskap och förståelse för de kulturhisto
riska sammanhangen minskar.

Små negativa effekter. Åtegärderna förändrar 
inte kulturmiljövärdena i någon större utsträck
ning, men sammanhanget kan bli mer svårläst i 
samband med vägutbyggnaden.

Ingen eller försumbar effekt: Åtgärderna förändrar 
inte kulturmiljövärdena.

Måttliga till stora positiva effekter: Åtgärderna 
understödjer samband eller strukturer. Kultur
miljövärdet förstärks påtagligt.

Konsekvenserna bedöms utifrån områdets eller 
objektets kulturmiljövärde satt i relation till 
typen och graden av påverkan.

Nuläge
Säveåns dalgång mellan Alingsås och Vårgårda 
är en del av ett mycket gammalt kommunika
tionsstråk och har historiskt varit en av för
bindelselänkarna mellan kusten och de tidiga 
bosättningarna samt senare rika jordbruks
bygderna i det inre av Västergötland. 

Huvuddragen i bebyggelsestrukturen lades fast 
under järnåldern med Hol som ett kärnområde. 
Stigar och enkla vägar, som hålvägar, förband 
bebyggelsen. Under medeltiden stärktes trakten  
och byar utvecklades och förtätades utmed 
den tidiga föregångaren till dagens E20. Siene, 
Bälinge och Hol blev bygdecentra. Dessa tidiga 
bybildningar har idag en annan struktur som 
härstammar från framförallt laga skifte på 
1800talet. Gårdsenheterna är placerade utmed   
landsvägen och markskiftena ligger tvärs 
dalgången upp i skogsmarken. Detta bebyggelse 
och markanvändningsmönster finns kvar i stora 
delar av området idag.  

Skogen har utnyttjats av människor sedan 
stenåldern, men det har varit ett extensivt 
utnyttjande som har avsatt relativt få spår och 
det är knappast möjligt att betrakta skogen som 
en samlad kulturmiljö. Snarare kan den betraktas 
som en kontrast till den intensivt utnyttjade 
bygden i dalgången. Däremot finns små miljöer i 
skogen, allt ifrån potentiella stenåldersboplatser 
och jaktstationer till 1800talstorp, med visst 
kulturhistoriskt värde.

Skyddad kulturmiljö
Enligt KML är det förbjudet att ändra eller 
skada en fast fornlämning utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Detta gäller även fornlämningar 
som inte är kända sedan tidigare. 

Fornlämningar är lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har till
kommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna. Dessa är skyddade enligt 
Kulturmiljö lagen (KML). Lämningen måste 
ha tillkommit före 1850. De lämningar som 
inte uppfyller ovanstående men har ett kultur
historiskt värde benämns ”övrig kulturhistorisk 
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lämning”. Länsstyrelsen kan fatta beslut om 
fornlämningsförklaring för lämningar som 
tillkommit 1850 eller senare och där ”särskilda 
skäl med hänsyn till lämningens kulturhistoriska 
värde” föreligger (RAÄ 20150421). Övriga 
kulturhistoriska lämningar är markerade i figur 
5.4:1. En gränssten vid sektion 9/250 ligger inom 
vägområdet samt ett torpställe (s.k. lägenhets
bebyggelse) vid sektion 16/000 (Klockaretorpet). 

Till en fornlämning hör ett så stort område på 
marken, som behövs för att bevara fornläm
ningen och ge den ett tillräckligt utrymme 
med hänsyn till ”dess art och betydelse”. Detta 
område benämns fornlämningsområde. När en 
fråga om fastställelse av gränserna för ett forn
lämningsområde uppkommer, prövas frågan av 
länsstyrelsen (RAÄ 20150421).

Inom utredningsområdet finns ett antal kända 
fornlämningar och övriga kulturlämningar som 
redovisas i figur 5.4:2 och tabell 5.4:1. För att ta 
reda på om det finns hittills okända fornläm
ningar inom berört område har en arkeologisk 
utredning utförts på uppdrag av Länsstyrelsen. 
Fem områden har pekats ut som innehåller 
indikationer på tidigare ej kända fornlämningar. 
De som påträffats är en överplöjd, förmodad grav 
samt fyra mindre boplatslämningar. En av dessa 
platser (FUområde 2) ligger nära två domar
ringar (Bälinge 30:1 och 31:1) som är kända sedan 
tidigare.

Enligt Kulturmiljölagen (KML) ska även kyrkor 
och byggnadsminnen skyddas. I utrednings
områdets närhet ligger Bälinge medeltida kyrka. 
Kyrkan såväl som uthuset är skyddade som 
byggnadsminne enligt KML. Det gäller även 
Bälinge missionshus som ligger på norra sidan av 
nuvarande E20. 

Utredningsområdet berör två områden av riks
intresse för kulturmiljövården: Området Siene 
(KP  40) och VårgårdaAlgutstorp (KP 43), se 
avsnitt 5.1. 

Beteckning Typ Beskrivning Typ av intrång

Bälinge 11:1–4 Grav Äldre uppgift om tre stensättningar och en domarring.  
Ej återfunna.

Berörs indirekt

Bälinge 30:1 Grav Domarring, 15 m diameter av 12 klumpstenar. Berörs indirekt

Bälinge 31:1 Grav Domarring, 5–6 m diameter av 5 klumpstenar. Berörs indirekt

Hol 28:1 Milstolpe Milstolpe, med inskrift ¼ Mil. Berörs indirekt då  
berörd väg skärs av

Siene 114:1 Vägmärke Vägvisarsten med texten Till Skara förbi Sköfde resp. Förbi 
Eklanda till Jönköping.

Berörs direkt

Siene 6:1 Grav Hög, 10 m i diameter och 0,8 m höjd. Berörs indirekt

Siene 53:1 Minnes-
sten

Minnessten, med inskription 30/6 1865, under Carl XV:s 
kungliga monogram.

Berörs direkt

Siene 106:1 Milstolpe Milstolpe, 1 meter hög, med inskription ¼ Mil. Berörs direkt

Tabell 5.4.1. Kända fornlämningar som påverkas av ny väg.

Figur 5.4:1  Domarring (Bälinge 31:1) på en höjd strax norr 
om Gisslatorp.
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Figur 5.4:2 Kulturmiljöintressen längs sträckan.
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Id nr Typ Beskrivning Anm.

FU-omr. 1
(402)

Bo-
plats

Anläggningar av förhistorisk typ: en härd, en grop med keramik,  
ett mindre stolphål och ett kulturlager.

Bör förundersökas

FU-omr. 2
(406)

Bo-
plats

Anläggningar av förhistorisk typ: fyra tunna härdrester, en mörk-
färgning med skörbränd sten, några stolphål och mindre gropar 
samt en ränna.

Bör förundersökas

FU-omr. 3
(407)

Grav, 
bo-
plats

Överplöjd grav med brända ben och keramik. Anläggningar av  
förhistorisk typ.

Bör förundersökas

FU-omr. 4
(447)

Bo-
plats

Anläggningar av förhistorisk typ: fem tunna härdar/härdbottnar,  
ett stolphål och en grop.

Bör förundersökas

FU-omr. 5
(450)

Bo-
plats

Anläggningar av förhistorisk typ: tre härdar, fem gropar och en  
stensamling. Invid en av härdarna fanns en delvis bränd lerplatta.

Bör förundersökas

Tabell 5.4:2 Förteckning över nyupptäckta fornlämningar som enligt arkeologisk utredning bör förundersökas.

Det biologiska kulturarvet, såsom ängs och hag
marker och kulturpräglade lövskogar, beskrivs 
främst under avsnitt 5.3 Naturmiljö.

Samlade kulturmiljöer 
I den Kulturhistoriska förstudie som Statens 
historiska museer – Arkeologiska uppdragsverk
samheten (tidigare RAÄ UVVäst) tog fram till 
Vägutredningen 2008 avgränsades och värde
rades värdefulla kulturmiljöer (RAÄ UV Väst 
2008). De olika miljöerna klassificerades som 
värdefulla, mycket värdefulla och ytterst värde
fulla. Värderingen samspelar även med om det 
har lokalt, regionalt eller nationellt värde. Sex 
avgränsade områden berörs av vägutbyggnaden. 
(Se nedan samt figur 5.4:1.)

Kulturhistoriskt mycket värdefulla: 
•	 SieneGongstorp
•	 Vårgårda by och herrgård (tangeras)

Kulturhistoriskt värdefulla: 
•	 Bälinge
•	 Gisslatorp och Djupadal
•	 Torpen söder om Hol 
•	 Herrgårdslandskapet sydväst om Vårgårda 

Bälinge (kulturhistoriskt värdefull miljö)
Bälinge var ett medeltida sockencentrum och 
har en kyrka från tidig medeltid. Byn kring 
kyrkan splittrades vid laga skifte och de gamla 
gårdsplatserna invid kyrkan är till stor del 
ut plånade. Dagens gårdar i området är alltså 
huvudsakligen en följd av utflyttningar vid  laga 
skifte. Nuvarande E20 följer i stort sett den 

äldre vägsträckningen, men på några ställen är 
den rätad. 

Många av de enskilda vägarna som grenar ut sig 
från E20 har även gamla anor, däribland vägen 
genom kyrkbyn. 

Fyra av gårdarna i Bälinge utpekas i kommunens 
inventering som kulturhistoriskt värdefulla. Bland 
dem finns Högalund (Bälinge 6:18), som ligger 
inom vägkorridoren. Gården hör till Gisslatorp 
men ligger på gränsen till Bälinge. Man betonar 
byggnadernas kulturhistoriska värde men också 
gårdens landskapsmässiga värde. Bälinge kyrko
miljö, Bälinge Nordgata och Risa utgör en sam
manhängande värdefull kulturmiljö i Alingsås 
kommuns kulturmiljöprogram (2012). 

Längs dagens E20 och på höjdpartier på båda 
sidor om denna ligger flera fornlämningar, 
framförallt förhistoriska gravar, som i vissa 
fall har ett nära samband med de äldre gårds
lägena. Genom att det finns indikationer på 
tidigare okända förhistoriska boplatser i den 
arkeologiska utredningen har Bälinges kultur
historiska värden stärkts något (muntlig uppgift 
från Arkeologiska Uppdragsverksamheten 2015). 
Fornlämningarnas omfattning och karaktär kan 
avgöras först i en förundersökning. Länsstyrel
sen tar beslut om en sådan. 

Gisslatorp och Djupadal  
(kulturhistoriskt värdefull miljö)
Gisslatorp innehåller flera äldre landskapsele
ment. Vägen från Bälinge kyrka upp mot gården 
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Figur 5.4:3 Gården Högalund med Bälinge kyrka i bakgrunden.

går i en äldre sträckning. Själva gården (idag 
två gårdar) har legat på samma plats åtminstone 
sedan 1800talets mitt. Gårdsbebyggelsen är 
en blandning av äldre och yngre byggnader. 
I landskapet kring gårdarna kan man ännu 
urskilja 1800talets åkerformer och landskapet 
hålls öppet, även om en mindre igenplantering 
av lövskog har påbörjats. Här finns flera åker
holmar, impediment och hagmarker med ett 
stort inslag av äldre lövträd, inte minst flera 
ståtliga ekar. Två domarringar (Bälinge 30:1 och 
31:1) ligger i en skogsdunge norr om gårdarna i 
Gisslatorp. Det finns indikationer på en tidigare 
okänd förhistorisk boplats och en överplöjd grav 
enligt den arkeologiska utredningen. Gisslatorps 
kulturhistoriska värden har med detta stärkts 
något (Källa Uppdragsverksamheten). Fornläm
ningarnas omfattning och karaktär kan avgöras 
först i en förundersökning. Länsstyrelsen tar 
beslut om en sådan. 

Torpen söder om Hol  
(kulturhistoriskt värdefull miljö)
Söder om Hols by och dess inägor (jordbruks
mark) finns ett stort utmarksområde som fram 
till 1800talets början inte var bebott, utan 
utnyttjades till bete och råvaruresurs, bland 
annat till ved. Området var enligt kartan från 
1744 bevuxet med skog och här fanns gott om 
mossar. Några av dessa användes till slåtter. 
Skogen brann ibland, eller brändes medvetet, till 
exempel för att skapa betesmark. I samband med 
den allmänna torpexpansionen under 1800talet 
uppfördes ett antal torp inom ett mindre område 
av denna utmark, i huvudsak mellan Bäsjön och 

Hol, och västerut mot Hallstorp. På häradskartan 
från 1890talet är ett tiotal torp samlade inom 
detta område. Flera av dem är anlagda invid 
våtmarker, gamla slåttermarker, där man nu tog 
upp åkermark. Mellan torpen gick ett tätt nät 
av vägar och stigar, av vilka några finns kvar än 
idag. Runt torpen fanns i allmänhet barrskog. 
De flesta av torpen lades ned under 1900talets 
början. Husen såldes och flyttades därifrån, eller  
fick stå kvar och ruttna ned. Åkermarkerna 
lämnades att växa igen eller planteras med skog. 
Idag ser vi spåren av torpen främst i form av 
husgrunder, inrasade jordkällare och prydligt 
stenröjd åkermark, där man idag odlar granskog.

Siene och Gongstorp  
(kulturhistoriskt mycket värdefull miljö)
Delar av området ingår i riksintresset för kultur
miljövård. 

Siene är en kyrkby som var sockencentrum med 
kyrka från tidig medeltid. De högsta kulturvär
dena ligger i Siene, som är av riksintresse för 
kulturmiljövården, och som är mycket rikt på 
fornlämningar. Här finns framför allt förhisto
riska gravar och spår av äldre odling (fossil åker
mark). De förhistoriska gravarna ligger i flera 
fall mycket nära dagens väg från Siene kyrka upp 
mot E20. Denna sträckning är sannolikt mycket 
gammal. Karaktären av levande jordbruksmiljö 
är påtaglig än idag. 

Gongstorp ligger i Siene socken och är grannby 
till kyrkbyn. Från Siene gick i äldre tid en min
dre väg förbi de gemensamma betesmarkerna 

Figur 5.4:4 Gongstorps by sedd från söder.
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genom Gongstorp upp till det som idag är E20. 
Vägen finns idag kvar som en gångstig.

Gongstorp består av fyra gårdar, väl samlade vid 
den gamla vägsträckningen.

En del yngre bebyggelse har tillkommit. Dagens 
Södergården och Smedsgården, öster om Gongs
torp, ligger på samma plats som på 1800talet.  
I Vårgårda kommuns kulturhistoriska byggnads
inventering pekas hela bebyggelsemiljön i 
Gongstorp samt gårdarna 1:6, 2:3 och 5:2 ut som 
värdefulla. 

Herrgårdslandskapet sydväst om Vårgårda  
(kulturhistoriskt värdefull miljö)
Väster om dagens Vårgårda finns ett stort, rela
tivt flackt område som präglas av högrestånds
bebyggelse, idag med byggnader från 1700 till 
1900tal. De mest framträdande gårdarna är 
Tubbetorp (strax öster om utredningsområdet), 
Mängsholm, Uggletorp och Lagmansholm.  
Karaktäristiskt för området är stora samman
hängande åkermarker, ekskogspartier, välbetade  
 hagmarker och kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse av herrgårdskaraktär. Storskalighet, sociala 
kontraster och tidig industriell verksamhet kan 
ses som några nyckelord för detta område, som i 
sin helhet betraktas som en värdefull kulturmiljö. 

Ungefär halva Tubbetorps tidigare inägomark 
ligger norr om E20 och sträcker sig ända ned till 
Säveån. Det är idag svårt att uppfatta detta sam
band bland annat på grund av att nuvarande väg 
är en barriär i landskapet. Den mest värdefulla 
miljön kring Tubbetorps herrgård sträcker sig 
i stort sett ända ned till dagens E20. I närheten 
av korsningen står en vägvisarsten som beteck
nas som fornlämning. Området karaktäriseras 
av ett mycket välbevarat äldre kulturlandskap 
som fortfarande hävdas som betesmark. Alléns 
tydliga koppling till herrgården är typisk för 
högreståndsmiljöer. Inte fullt lika synliga, men 
ändå viktiga delar av kulturmiljökaraktären, är 
torparnas och tjänstefolkets miljöer. Flera av 
torpen används idag som bostadshus och utgör 
en del av miljön.  

I Vårgårda kommuns kulturhistoriska byggnads
inventering pekas bebyggelsemiljön Tubbetorp 
ut, dit fastigheterna Tubbetorp 3:1 (herrgården) 
och Tubbetorp 3:9 (tidigare torp kallat Backen) hör. 

I landskapet norr om Tubbetorp finns även ett 
flertal husgrunder, igenvuxna odlingsmarker 
och potatisgropar efter torpställen, vilka nu 
registrerats som övriga kulturlämningar. Den 
arkeologiska utredningen konstaterar även indi
kationer på förhistoriska boplatser invid två av 
dessa torpställen. Fornlämningarnas omfattning 
och karaktär kan avgöras först i en förundersök
ning. Länsstyrelsen tar beslut om en sådan. 

Äldre vägstråk 
Vissa av de äldre vägarna som markerats i för
studien (RAÄ UV Väst 2008) påverkas eftersom 
det lokala vägnätet behöver läggas om för att 
kunna korsa ny E20 planskilt, se figur 5.4:1. Det 
är häradskartan från 1890 som förstudiens in
ventering utgår ifrån. Vissa vägar syns dock även 
på skifteskartorna från 1700 och 1800talen men 
ibland antyder fornlämningsbilden att vägarna 
är betydligt äldre än så. De vägar som följer 
ägogränser och är helt raka har oftast anlagts 
i samband med ägoskifte. Nedan beskrivs hur 
äldre vägstråk påverkas och konsekvenserna av 
detta. Nuvarande E20 har haft sin föregångare 
i kanten av Domarberget. Delar av vägen finns 

Figur 5.4:5 Tubbetorp på en karta från 1745, med dagens  
vägar och bebyggelse lagda ovanpå. Det är tydligt hur 
dagens E20 skär rakt över Tubbetorps inägor.  
Från Kulturhistorisk förstudie RAÄ UV-Väst 2008.
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kvar och även gardister och bro i huggen sten 
över Bäsjöbäcken, se figur 5.4:6. Den äldre vägen 
kommer att brytas av ny lokalväg. Bron kan 
däremot ligga kvar.  

Vägen mot Bälinge kyrkväg läggs om och går på 
bro över ny E20. Den raka vägen ersätts av en 
väg som inte följer den historiska karaktären. 
Vägen mellan Hol och Annelund, väg 1781, kom
mer att läggas om och bindas samman med vä
gen mot Horla, väg 1779, innan de leds genom en 
port under ny E20. En sträcka på cirka 600 me
ter av vägen mot Annelund tappar sin funktion 
och kommer sannolikt att rivas. Cirka hundra 
meter från korsningen mellan väg 1781 och väg 
1779 utmed den väg som rivs står en milsten som 
då förlorar sitt sammanhang. 

Ett äldre vägstråk mellan Gongstorp och Siene 
används idag endast för gående. Delar av stigen 
följer en fägata som leder från Gongstorps by 
mot skogen i söder. Stråket bryts men föreslås 
ledas om via en bro (faunapassage) väster om 
nuvarande stråk. 

Korsningen mellan två viktiga äldre vägstråk gör 
sig gällande med en vägvisningssten som visar 
mot Skara respektive Jönköping. Stenen står 
idag i en ganska storskalig och svårtolkad miljö 
i korsningen mellan nuvarande E20 och vägen 
mot Siene. Gissningsvis är den flyttad i samband 
med utbyggnad av nuvarande E20. 

Figur 5.4:6 Bron över Bäsjöbäcken för föregångaren till 
dagens E20.

Figur 5.4:7 Vägvisarsten vid korsningen mellan nuvarande 
E20 och vägen mot Siene med texten: ”Till Skara förbi Sköfde” 
samt ”Förbi Eklanda till Jönköping”.

Vägen mellan Vårgårda herrgård och Vårvik är 
ett äldre vägstråk som är svårt att utläsa idag då 
den korsande vägen går planskilt i en port under 
nuvarande E20. Invid korsningen står dock, 
 ganska svåråtkomligt vid skärningssläntens krön, 
en milsten och en minnessten som vittnar om 
vägens historiska betydelse. Befintlig port före
slås ersättas med en ny som kräver ännu djupare 
skärningsslänter vilka påverkar stenarna. Even
tuellt kan milstenen och minnesstenen flyttas 
till annan plats längs den berörda vägen.

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Nollalternativet, det vill säga att befintlig väg be
hålls som E20, skulle innebära en allt kraftigare 
barriär genom kulturbygden. Vägen som tidi
gare förband gårdarna och byarna med varandra 
har redan idag en åtskiljande verkan och detta 
skulle förvärras med ökad trafik.  

Svårigheten att komma av och på E20 är så pass 
riskfyllt att det påverkar tillgängligheten till de 
kulturmiljöer som finns utmed vägen.

Eventuellt skulle fler bulleråtgärder (buller
skyddsplank och bullerskyddsvallar) behöva 
uppföras vilket förändrar upplevelsen av både 
kulturlandskapet och gårdsmiljöerna. 

En positiv effekt av ett nollalternativ kan vara att 
trakten och dess rika kulturmiljö är fortsatt till
gänglig från befintlig E20. Kommunikationsstråket 
ligger i nollalternativet kvar där det uppkommit.
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Figur 5.4:8 Milstenen vid vägen mot Annelund.

Figur 5.4:9 Vägen från Siene mot Gongstorp.

De negativa konsekvenserna av ett nollalternativ 
bedöms som små till måttliga.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Nuvarande väg som i stort sett ligger kvar i den 
äldre vägens sträckning kommer att återfå sin 
ursprungliga sammanbindande funktion i byg
den då trafiken minskar kraftigt och möjlighet 
finns att röra sig till fots och med cykel utmed 
vägen. Genom att det nya vägstråket till huvud
delen förläggs i tidigare obruten skogsmarks
terräng kommer upplevelsen av trakten dock att 
förändras när möjligheten att se kulturbygden 
i stort sett försvinner för dem som passerar på 
ny väg. Kommunikationsstråkets långa historia 
blir inte längre lika tydlig. Konsekvenserna av 
ny väg är därmed både positiva och negativa. För 
huvudparten av de boende längs befintlig E20 
är omlokaliseringen mycket fördelaktig. Detta 
medför också att det finns förutsättningar för 
ett fortsatt brukande av kulturlandskapet, vilket 
också medför positiva konsekvenser för kultur
miljön.

Bälinge och Gisslatorp
Bälinge och Gisslatorp betecknas som en kultur
historiskt värdefull miljö. Vägprojektet medför 
intrång i kulturmiljön då äldre vägar läggs om, 
den böljande terrängen omformas av de föreslagna 
vägarna och vissa äldre hus, varav ett utpekat 
som kulturhistoriskt värdefullt, försvinner. 
Förhistoriska boplatslämningar kommer likaså 
att påverkas samt närmiljön till de domarringar 
som finns norr om Gisslatorp. Detta medför sam
mantaget måttliga negativa effekter, då miljöns 
helhetsvärden försvagas och möjligheten till 
kunskap och förståelse minskar. Den kulturhis
toriska miljön med de utskiftade gårdarna kring 
nuvarande E20 kommer däremot att påverkas 
positivt, då vägen återfår sin funktion som sam
manbindande väg. De negativa konsekvenserna 
bedöms sammantaget som måttliga.
 
Torpen söder om Hol
Denna kulturhistoriskt värdefulla miljö berörs 
endast i norra delen. Ingen torplämning påver
kas direkt. Upplevelsen av den avskilda utmarks
miljön som Holleden bland annat visar upp, 
kommer däremot att förändras. Påverkan be
döms ha liten negativ effekt och konsekvenserna 
av vägutbyggnaden bedöms därför som små.  
 

Siene och Gongstorp samt herrgårdslandskapet 
sydväst om Vårgårda
Området SieneGongstorp, som utpekas som 
mycket värdefullt i den kulturhistoriska förstu
dien (RAÄ UV Väst 2008), påverkas av föreslagen 
väg då den skiljer av Gongstorp från Siene och 
påverkar närmiljön till Gongstorp. Den väg som 
leder från Gongstorp till Siene kantas av stenmu
rar och har troligen varit en fägata till skogens 
utmarker. Idag används vägen endast av gående. 
En möjlig passage över föreslagen väg gör att 
förbindelsen med Siene kan behållas, dock inte 
via fägatan. 

Fornlämningar i form av boplatser kommer att 
påverkas direkt av ny väg. 
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Tubbetorp kommer att beröras av ny väg. Några 
av de torp som tidigare legat under Tubbetorps 
herrgård finns kvar, bland annat gården Vråna/
Smedstorpet, som kommer att rivas då den ligger 
inom vägområdet. Den föreslagna vägen kommer 
med sin storskalighet också att förändra land
skapet i närheten av herrgården och även omdana 
odlingslandskapet norr om nuvarande väg, som 
tidigare hört till herrgården. Effekten av detta 
bedöms vara måttlig då vägen innebär ett visst 
intrång i kulturmiljön, dock inte i dess värde
kärna. Möjligheten till kunskap och förståelse 
för de kulturhistoriska sammanhangen minskar 
dock. De negativa konsekvenserna av ny vägs 
påverkan på denna kulturmiljö bedöms som 
måttliga eftersom värdekärnorna i den mycket 
värdefulla kulturmiljön inte påverkas direkt och 
befintliga och historiska vägstråk blir kvar. 

Äldre vägstråk 
De negativa konsekvenserna av påverkan på de 
äldre vägmiljöerna bedöms som små om åtgärder 
genomförs för att återskapa vägarnas karak tär  
 då de leds om. Vid eventuell om placering av 
väg stenar är det viktigt att de relaterar till väg
stråket och blir möjliga att uppleva från den 
förbipasserande vägen.

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
•	 Föreslagen bro över ny väg medger att gång

förbindelsen mellan Gongstorp och Siene kan 
vara kvar.

Möjliga åtgärder
•	 Fornlämningar som kan vara kvar men ligger 

i närheten av vägområdet kan behöva skyd
das under byggtiden.

•	 Flytt av milsten längs vägen mot Annelund 
så att den blir synlig i korsningen med vägen 
mot Horla. 

5.5 Friluftsliv och rekreation

Nuläge
Längs befintlig E20 finns ett antal målpunkter 
för rekreation och friluftsliv. De flesta är lokali
serade öster om vägen och nås via anslutnings
vägar från befintlig E20. Den hårt trafikerade 
vägen utgör i många fall en barriär och medför  
i dagsläget bristande tillgänglighet till målpunk
terna.
 
Strövområden
Någon kilometer söder om den nya vägsträck
ningen och öster om Alingsås ligger naturreser
vatet Hjortmarka. Det är ett cirka 360 hektar 
stort strövområde med flera sjöar och utpekade 
vandringsleder samt till exempel rastplatser, 
vindskydd och utsiktsplatser. Skogsområdet 
och de vildmarksartade rekreationsområdena 
som ligger sydost om utredningsområdet är till 
betydande del utpekade tysta områden, vilket är 
avgörande för den upplevda höga kvaliteten här.
Från Bälinge finns anslutning till naturreservatet 
Hjortmarka via mindre vägar och skogsstigar. 
Från Alingsås ridhus finns kopplingar till rid
vägar i naturreservatet. 

Holleden är en cirka 13 kilometer lång vandrings
led som har sin sträckning runt Hol och genom 
det fornlämningsrika området norr om Hol, 
vidare söderut över nuvarande E20, mot Hols 
IP och sedan genom skogsområdet till Bäsjön 
där den vänder tillbaka mot Hol. Leden används 
bland annat av eleverna på Hols skola som varje 
år genomför en vandring längs leden under en 
friluftsdag. Föreslagen sträckning av E20 kommer 
att korsa Holleden på två ställen.

I närområdet finns flera andra platser/frilufts
områden med natur och kulturmiljövärden 
som är uppskattade utflyktsmål för det rörliga 
friluftslivet:

•	 Mängsholms naturvårdsområde, ett mycket 
vackert område med ekhagar.

•	 Yxnås naturreservat, ett bevarat och hävdat 
odlingslandskap.

•	 Gravfälten och gravhögarna i Hol, ett område 
med många fornlämningar från järnåldern.

•	 Stynaborg, rester av en medeltida borg vid 
Säveån.
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Figur 5.5:1 Holleden i närheten av Horssjön.

Badplatser
Vid Storsjön, cirka 5 km från befintlig sträck
ning av E20 längs väg 1779 mot Horla, finns en 
badplats. 

I Algutstorp finns en badplats utmed Säveån, 
söder om Vårgårda. 
 
Orientering
Orienteringsklubben Skogshjortarna bedriver 
orienteringsverksamhet i skogsmiljöerna söder 
om befintlig E20, från Alingsås östra utkant 
fram till väg 1781 mot Ljung. Klubben har cirka 
700 medlemmar och sektioner för såväl orien
tering, längdskidor som skidorientering. Skogs
hjortarnas klubbstuga, Hjortgården, är belägen 
i norra utkanten av naturreservatet Hjortmarka. 
Orienteringsklubben arrangerar varje år flera 
tävlingar. 
 
Hästverksamhet
I Övre Nygård, en dryg kilometer söder om nya 
E20, finns ett ridhus med cirka 80 stallplatser. 
Där har Alingsås Ryttarsällskap med cirka 350 
medlemmar sin verksamhet och bedriver rid
skola och tävlings samt träningsverksamhet.

Från Alingsås och Bälinge finns idag möjlighet 
att gå och cykla till ridhuset, delvis på separerad 
gång och cykelväg och delvis i blandtrafik på 
mindre trafikerade vägar. Dock kan besökarna 
vara tvungna att korsa E20. 

Längs vägen mot Bälinge finns flera andra mindre 
stall som har koppling med ridväg till ridhuset i 

Övre Nygård. Utmed befintlig sträckning av E20 
finns flera hästverksamheter i området kring 
Bälinge och Bäne. Närmare Vårgårda finns flera 
stall i trakterna runt Mängsholm. 

I Horla finns en ridskola för barn, Pyttelitens 
Ridklubb. Klubben har cirka 160 medlemmar 
varav 130 är under 13 år. 

Idrottsanläggningar
Hols idrottsplats ligger strax intill befintlig E20, 
där väg 1781 ansluter. Här bedrivs fotbollsverk
samhet för barn, juniorer och seniorer. Inom 
idrottsplatsen finns fyra fotbollsplaner, såväl 
gräs som grusplaner. Hols IF har även ett sam
arbete med Sävens BK. Idag utgör befintlig E20 
en stor barriär för boende runt Hol för att ta sig 
till idrottsplatsen som är belägen på södra sidan 
om befintlig E20.

I närområdet till befintlig E20 finns två motor
sportbanor. Den ena banan, Bälingebanan, ligger 
norr om vägen i anslutning till avfallsanlägg
ningen i Bälinge och drivs av Alingsås Motor
cykelklubb. Den andra banan, Holbanan, ligger 
på norra sidan om befintlig E20, i höjd med 
idrottsplatsen i Hol och drivs av MC Alingsås. 
MC Alingsås arrangerar träningar och tävlingar 
för alla åldersgrupper, från knattar upp till 
seniorer.
 
Västgötaleden
Mellan Alingsås och Vårgårda går en delsträcka 
av cykelleden Västgötaleden, en cirka 110 mil 
lång regional cykelled genom Västra Götaland. 

Figur 5.5:2 Ridhästar i Bälinge.
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Cykelleden går på befintliga vägar med ringa trafik. 
På sträckan mellan Alingsås och Vårgårda finns 
kopplingar mellan Västgötaleden och befintlig 
E20 vid BälingeTorpvägen, Marbogården, Hol, 
Bäne och Mellomgården.
 
Gång- och cykelvägar i området
Det finns få separerade gång och cykelvägar 
inom utredningsområdet. Oskyddade trafikanter 
är hänvisade att förflytta sig i blandtrafik längs 
befintliga bilvägar. I samband med ombyggnad 
av E20 planeras för att använda del av nuvaran
de E20 för gång och cykelfält. 

Scoutverksamhet
I Horla finns en lokalavdelning för scouter, 
Horla kretsen SMU. Regelbundna träffar genom
förs i Siene Missionshus. Även i Lagmansholm 
finns en lokalavdelning Lagmansholms SMU, 
med träffar i Missionskyrkan. 

Miljökonsekvenser i nollalternativet
För friluftsliv och rekreation kommer ett 
nollalternativ försämra möjligheten att röra sig 
som oskyddad trafikant längs befintlig E20 med 
ökande trafik. Därmed minskar också tillgäng
ligheten i viss mån till de mindre vägarna som 
leder upp till skogsmarkerna öster om befintlig 
E20. De negativa konsekvenserna bedöms som 
småmåttliga.
 
Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Ny E20 kommer att gå genom det stora oexploa
terade skogsområdet öster om befintlig E20, som 
har stora rekreationsvärden. Den nya vägen 
kommer att utgöra en barriär för friluftslivet 
men också orsaka bullerstörningar. Tystnaden 
är en del av friluftsupplevelsen men ny väg kom
mer att sprida bullret längre söderut i skogs
området och också påverka det utpekade  tysta 
området där. De passager som kommer att anläg
gas under/över ny väg minskar till en del den nya 
vägens barriäreffekt. De negativa konsekven
serna bedöms som måttliga.

Ny väg ger förbättrad trafiksäkerhet och till
gänglighet för oskyddade trafikanter att ta sig till 
de olika målpunkterna längs eller i närheten av 
befintlig E20. För vissa målpunkter som kommer 
att ligga öster om den nya vägens sträckning 
kommer tillgängligheten att begränsas då besö
karna är hänvisade till ett begränsat antal passager  

över och under den nya vägen. De negativa 
konse kvenserna bedöms som små till måttliga. 

Holleden kommer att behöva läggas om på den 
sträcka som berörs av ny E20. Passager kommer 
att anläggas under ny E20 för Holleden. Om
läggningen av leden kommer att ske i samråd 
med vandringsledsföreningen i Hol. De negativa 
konsekvenserna på Holleden bedöms som små.

För orienteringsklubben Skogshjortarna kom
mer vägen att skära av och dela det stora skogs
området. Detta bedöms försämra möjligheten 
att bedriva orienteringsverksamhet i området, 
framförallt möjligheten att fortsätta arrangera 
långdistanstävlingar. De negativa konsekven
serna bedöms som måttliga. 

Den nya vägen kommer att innebära att marker 
som idag används för hästverksamhet i Bälinge 
kommer att delas av. Verksamheterna kommer 
att påverkas genom att det blir sämre tillgänglig
het till de olika betesmarkerna, som kommer att 
ligga på båda sidor om den nya vägen. De nega
tiva konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Gång och cykelmöjligheterna längs och i anslut
ning till befintlig E20 kommer att bli större i 
och med att trafiken minskar och att gång och 
cykelfält anläggs. Ny gång och cykelväg kom
mer att anläggas i början och slutet av sträckan. 
Detta bedöms innebära positiva konsekvenser.

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
•	 Längs befintlig E20 kommer vägen att smalnas 

av och del av nuvarande körbana kommer att 
kunna användas som gång och cykelfält. 

•	 Gång och cykelväg kommer att anläggas på 
den nybyggda lokalvägen mellan trafikplats i  
Bälinge och och fram till befintlig E20. 

•	 Gång och cykelväg kommer att anläggas från 
ett läge i höjd med Södergården och österut, 
för att ansluta till enskild väg mellan Vårgårda 
herrgård och Vårvik.

•	 Ett antal passager under/över ny väg kommer 
att anläggas, som också kommer att gynna 
det rörliga friluftslivet.

Möjliga åtgärder
•	 Omläggning av Holleden kommer att ske i 

samråd med vandringsledsföreningen i Hol.



Figur 5.5:3 Friluftsliv och målpunkter i och i anslutning till utredningsområdet.
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6.1 Jord- och skogsbruk, berg-   
och grusförekomster

Nuläge
Markanvändningen inom utredningsområdet 
präglas av ett aktivt skogs och jordbruk. Ny 
sträckning av E20 är föreslagen att gå företrä
desvis i skogsmark, men berör jordbruksmark i 
områdena närmast Alingsås respektive Vårgårda.

Jordbruket
”Jord och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhälls
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk” (3 kap 4 § i 
miljöbalken). 

Jordbruksmark värderas högt som naturresurs, 
men har också stor betydelse för kulturmiljön, 
landskapsbilden och friluftslivet. Om jordbruks
landskapet innehåller öppna diken, åkerholmar, 
stengärdesgårdar med mera gynnar jordbruket 
även den biologiska mångfalden. Dessa aspekter 
hanteras därför parallellt i bedömningarna.

Jordbruksmark är en begränsad resurs. Jord
bruksmarken kan i framtiden få betydligt större 
betydelse för den långsiktiga livsmedelsförsörj
ningen än den har idag. Den globala befolknings
ökningen och förändrade klimatförutsättningar 
för odling i andra delar av världen är två aspek
ter att beakta då jordbruksmark tas i anspråk 
för annat än produktion (Alingsås kommun 
2013). Jordbrukspolitiken, som idag framförallt 
styrs av EU:s målsättning om en tryggad livs
medelsförsörjning samt livsmedel till rimliga 
priser, använder olika stödformer som styrmedel. 
Som näring är jordbruket känsligt för politiska 
förändringar, stödformer inom EU, klimatför
ändringar och priser. Detta gör bedömningarna 
av påverkan och konsekvenser osäkra. 

Odlingslandskapet i Bälinge som berörs av ny 
väg präglas av mindre gårdsenheter, en böljande 

Figur 6.1:1 Vy mot norr över jordbruksmarker i Bälinge.

topografi med nederoderade bäckraviner med 
åkerarealer som främst betas eller slås. Häst
hållning är en del av näringen. 

Odlingsmark som berörs i östra delen av vägkor
ridoren är en del öster om Gongstorps by samt 
den vidsträckta jordbruksarealen norr om E20 
vid Tubbetorp. De marker som berörs öster om 
Gongstorp ligger inom två jordbruksfastigheter. 
Jordbruksmarkerna har även värden för natur
miljön och ligger inom riksintresse för natur
miljö (se avsnitt 5.1).

Slättområdet norr om E20 i höjd med Tubbetorp 
har tidigare tillhört Tubbetorps ägor men ägs 
och brukas idag av Siene Östergård. Här odlas 
vall och spannmål. Vissa ekonomibyggnader 
ligger norr om E20 medan huvudgården, som 
även har en stor besättning med mjölkkor, ligger 
i Siene söder om E20. Jordbruksmarken har hög 
bördighet och bra förutsättningar för ett effek
tivt brukande. Området har också landskapliga 
värden, då vyerna är storslagna.

Vårgårda herrgård sydväst om Vårgårda driver 
likaså jordbruk i större skala. Även detta jord
bruksföretag har byggnader på båda sidor av 
dagens E20. Transporter mellan herrgården och 
ekonomibyggnader i Vårvik sker via en port un
der befintlig E20. Portens låga frihöjd ger vissa 
begränsningar för transporterna. 

6. Markanvändning och naturresurser 
– nuläge och konsekvenser
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Figur 6.1:2 Vy mot norr mot ekonomibyggnader tillhörande 
Siene Östergård.

Skogsbruket
Huvuddelen av skogsmarken inom utrednings
området klassas som normalproduktiv och 
brukas aktivt. Gårdarna i området har många 
gånger både jordbruksmark i dalgången och 
skogsmark uppe i det skogsområde där ny väg 
E20 kommer att byggas. För några gårdar är 
skogsbruket mer viktigt för ekonomin än jord
bruket. Skogsbruket kräver inte dagliga besök på 
samma sätt som inom jordbruket. Däremot är de 
befintliga skogsbilvägarna viktiga. Sådana vägar 
utgår både från Bälinge  Hol  Bänedalgången 
och från HorlaSienedalgången. Skogsskiftena 
uppe på höjdryggen tillhör gårdar från båda 
dalgångarna.
 
Berg och grus
Inom utredningsområdet finns en pågående 
täktverksamhet, en bergtäkt, belägen knappt  
två kilometer nordost om Bälinge i Alingsås 
kommun. För täkten finns ett täkttillstånd,  
som gäller till 20230630.

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Om vägförslaget inte genomförs kommer situa
tionen att vara ungefär densamma som i dags läget 
för skogs och jordbruksnäringen. Skogs och 
jordbruksmarken kan dock komma att påverkas, 
både positivt och negativt, av mark ägarnas intres
sen, omvärldens ekonomi, marknadens prisfluk
tuationer på produkter och regler för bidrag. 

För jordbrukets transporter, som använder sig 
av nuvarande väg E20, kommer en trafikökning 
ytterligare att försvåra in och utfarter. Detta 

Figur 6.1:3 Bergtäkten nordost om Bälinge.

medför små till måttliga negativa konsekvenser 
för jordbruket eftersom det både har en säker
hetsaspekt men också medför tidsförseningar 
som kan ha betydelse under slåtter och skörd.

I nollalternativet förutsätts täktverksamheten 
fortsätta drivas enligt täkttillståndet.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Jordbruket
Generellt medför omlokalisering av E20trafiken 
positiva konsekvenser för jordbruket då nuva
rande E20 övergår till lokalväg med en kraftig 
trafikminskning. Jordbrukets transporter får 
effektivare och säkrare transportvägar.

I Bälinge kommer flera gårdsenheter att delas. 
Förutom bortfall av jordbruksarealer kommer 
tillgängligheten till markerna att försämras. 
Hästar ska enligt gällande djurskyddsbestäm
melser dagligen kunna röra sig fritt utomhus. 
Tillgängligheten till betesmarkerna söder om 
föreslagen E20 blir sämre och markerna kan 
därför riskera att växa igen. Bete och vallodling 
är en förutsättning för att jordbrukslandskapet i 
Bälinge ska behålla sina värden för såväl natur
miljö som kulturmiljö och landskapsbild. En 
planskild passage över E20 vid Bälinge kyrkby 
ingår i vägförslaget. De negativa konsekven
serna för jordbruket, som ett allmänt intresse, 
bedöms som måttliga eftersom förutsättning
arna för jordbruk kring Bälinge och Gisslatorp 
blir försämrade och vissa mindre åkerarealer 
riskerar att växa igen. 
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Den del av åkermarken tillhörande Gongstorp 
som blir delad av ny E20 kan inte nås från fastig
heten. Risken för igenväxning är stor om inte 
omarrondering sker. De negativa konsekvenser
na för jordbruket bedöms som måttliga eftersom 
det öppna landskapet också har betydelse för 
naturmiljön.

Jordbruksnäringen i delen närmast Vårgårda 
har andra förutsättningar och påverkan av ny 
E20 ger andra effekter. Jordbruket norr om E20 
kommer att påverkas av arealbortfall av cirka 3,5 
hektar god jordbruksmark. Arealen söder om ny 
väg har tillräcklig storlek för att kunna brukas 
men tillgängligheten till de ekonomibyggnader 
som ligger norr om ny E20 blir sämre. Detta 
medför viss tidsförsening vid transporter i sam
band med slåtter och skörd, som till viss del kan 
kompenseras av att in och utfart på ny lokalväg 
blir enklare. De negativa konsekvenserna be
döms som måttliga beroende på arealbortfallet 
och i viss mån påverkan på själva verksamheten. 

Porten som förbinder Vårgårda herrgård med 
markerna vid Vårvik föreslås ersättas med en 
ny port. Eftersom ny port kommer att ha full 
frihöjd medför detta positiva konsekvenser för 
verksamheten. Ny lokalväg närmast trafikplats 
Hjultorp gör även visst intrång i åkermark. 

Sammantaget bedöms påverkan på jordbruket 
medföra måttliga negativa konsekvenser. 
 
Skogsbruket
En vägdragning i skogsområdet innebär negativa  
effekter genom bortfall av skogsmark och för
sämrad tillgänglighet till de skogsskiften som 
kommer att hamna på båda sidor om den nya 
vägen. Redan idag är tillgängligheten begränsad 
genom att området har få tillfartsvägar. Vissa 
 delar av det område som berörs av ny väg är 
troligtvis av mindre betydelse för skogsbruket 
på grund av dålig avkastning och svårtillgänglig 
mark. 

Tillgängligheten till skogsmarker och jordbruks
marker som delas av ny väg kommer att begränsas 
och styras till över och underfarter vid ny  E20. 
För de fastighetsägare som får oförändrad eller 
endast något längre körsträcka till sina marker 
bedöms de negativa konsekvenserna som små. 
För de fastighetsägare för vilka ny väg E20 inne

bär att de får sina fastigheter och tillfartsvägar 
avskurna av den nya vägen innebär det dock 
måttliga till stora negativa konsekvenser. I vissa 
fall kommer åtkomsten till marken med nya 
tillfartsvägar att innebära en omväg och längre 
körsträcka jämfört med nuläget. 

Den nya vägens sträckning går till övervägande 
del genom skogsmark och till en del genom jord
bruksmark och följaktligen kommer vägutbygg
naden att ta markarealer i anspråk. En översikt
lig beräkning visar att vägområdet (inklusive ny 
lokalväg i väster) tar cirka 100 hektar jordbruks 
och skogsmark i anspråk.

De minskade skogs och jordbruksarealerna och 
i vissa fall uppstyckade marker kan innebära 
att det på vissa fastigheter finns risk att möjlig
heten att bedriva rationellt skogs och jordbruk 
försvåras. 

Med de passager som planeras över/under ny 
E20 minskar de negativa effekterna för skogs
bruket och tillgängligheten till skogsmarken.  
De negativa konsekvenserna bedöms som små 
till måttliga.

Berg och grus
Konsekvenserna för bergtäkten bedöms som 
små såvida tillgängligheten från väg 1778 inte 
försämras. Intrånget i själva täktområdet  kan 
dock medföra att uttaget av berg styrs och be
gränsas av vägbyggnationen. 

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
Broar och portar över/under E20 tillsammans 
med nya/omdragna skogsbilvägar och bruk
ningsvägar säkerställer tillgängligheten till 
jordbruks och skogsmarkerna (se bilaga 1).

•	 Nya anslutningsvägar från ny lokalväg till 
jordbruksmarken norr och söder om ny E20 
vid Tubbetorp

•	 Bro över ny E20 vid Bälinge, cirka 3/100
•	 Port under E20 vid Risavägen, cirka 5/500
•	 Port under E20, ca 7/200 (enskild väg +  

Holleden)
•	 Port under E20, cirka 8/700 (enskild väg +  

Holleden).
•	 Port under E20, cirka 11/200 (väg 1779)
•	 Bro över E20, cirka 12/500.
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•	 Bro över E20, cirka 14/100 (skogsbilväg +  
faunapassage).

•	 Bro över E20, cirka 14/000 (lokalväg Siene,  
befintlig E20).

•	 Bro över E20, cirka 16/600 (lokalväg, nya 
delen)

•	 Port under E20, cirka 17/000

Möjliga åtgärder
•	 Omarrondering av åkermarker, betesmarker 

och skogsmarker för att öka möjligheterna 
till fortsatt jordbruk och skogsbruk.

6.2 Yt- och grundvatten

Nuläge
Större delen av ny vägsträcka går igenom ett 
landskap som huvudsakligen består av berg i 
dagen eller tunna jordlager bestående av huvud
sakligen morän, se figur 6.2:1. Rikligt med våt
marker förekommer utmed denna del av sträckan. 

I början och slutet av sträckan förekommer 
mer öppna åker och ängsmarker. Vid Bälinge, 
Tubbetorp och Hjultorp förekommer mäktiga 
jordlager av främst lera, ställvis med skikt av 
sandig silt inlagrat i leran. Leran underlagras av 
tunnare friktionslager/bottenmorän över berg
grunden. I övergången mellan dalgångarna och 
höjderna förekommer lokalt svallat, permeabelt 
jordmaterial i form av sand och grus. Vid Hol, 
sydost om Fridhem och vid Hjultorp förekom
mer större isälvsformationer, se figur 6.2:2.

Marknivåerna utmed sträckan varierar mellan 
cirka +70 till +135 meter över havet (meter över 
havet). Terrängen sluttar huvudsakligen mot 
nordväst. Utmed och i närheten av ny vägsträcka 
förekommer sjöar, bäckar och våtmarker. Både 
den nya och den befintliga vägsträckningen lig
ger i sin helhet inom Säveåns avrinningsområde, 
med ett antal mindre delavrinningsområden 
som passeras utmed vägsträckan. Säveån rinner 
såväl norr som söder om ny väg. Det storskaliga 
yt, terräng och grundvattenflödet rinner åt 
Säveån i nordväst. Vid Fridhem (sektion cirka 
11/350) förekommer dock ett område där avrin
ning sker mot Säveåns sträckning söder om ny 
väg E20. 

I det kuperade landskapet förekommer mindre 
lokala grundvattenmagasin i jord, där lokal rikt

ning på grundvattenströmningen kan förekomma. 
Grundvattenbildning sker framförallt på höjderna 
och där det finns permeabla jordlager. Sluttningar, 
bäckar, våtmarker och sänkor i landskapet 
utgör  utströmningsområden för grundvatten 
och samlingspunkter för ytvatten. Naturliga 
källor bedöms förekomma frekvent längs med 
övergången mellan skogslandskapet och ängs/
åkermark, utmed hela den befintliga och nya 
vägsträckan. Vattendrag och våtmarksområden 
beskrivs utförligare i kapitel 5.3 Naturmiljö.

Grundvatten förekommer såväl i jord som i berg 
utmed ny väg E20, se figur 6.2:2. Några stora 
grundvattenakviferer bedöms dock inte före
komma i direkt anslutning till ny väg. Sydost om 
Fridhem (sektion 11/500), vid Hols samhälle och 
vid trafikplats Hjultorp, förekommer isälvsfor
mationer med stor utbredning. Sydost om Hol 
finns också ett större område som är klassat som 

”viktigt grundvattenbildningsområde”. Längs 
med den nya vägsträckningen berörs förutom 
vid Hjultorp inga större sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren. Grundvatten
magasinet vid Hjultorp, tillhörande det större 
grundvattenmagasinet Vårgårda, består av öppna 
sand och grusavlagringar med en bedömd 
uttags potential på 1–5 liter/sekund.

Vid Storehagen och Algutstorp, sydost om Fridhem, 
har Vårgårda kommun sin kommunala dricks
vattentäkt i isälvsformationen. I Hol finns en 
kommunal bergborrad dricksvattenbrunn som 
försörjer Hols skola. Där finns också en enskild 
grävd dricksvattenbrunn som tillhör en samfäl
lighet av 14 villor. För skolans vattentäkt finns ett 
underlag för beslut om vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter framtaget. För samfäl
lighetens vattentäkt saknas vattenskyddsområde.

Befintlig väg E20 går huvudsakligen fram genom 
ett landskap av åker och äng. Utmed vägen lig
ger  det många bostäder och även en del mindre 
affärs verksamheter. Antalet bostäder är betyd
ligt fler utmed befintlig väg E20 än utmed ny 
väg E20. Samtliga bostäder har dricksvattenför
sörjning från egen brunn. Grundvattenresurser, 
våtmarker och ytvattendrag belastas idag med 
påverkan från befintlig affärsverksamhet, jord 
och skogsbruk, nedfall och trafik.

Utmed befintlig E20 sker dricksvattenförsörj
ningen uteslutande med enskilda brunnar. 



Figur 6.2:1 Jordarter utmed ny väg E20 (källa SGU, Sveriges Geologiska Undersökning).

14+000

16+000

12+000

10+000

8+000

90

115

130

105

12
5

100

Reningsverk

Livsmedelsindustri

berg

Åsen

Ekås

Åhem

Gonås

kvarn
gården

Lofts-
gården

Loftet

MossenJärpås

Vårvik

Backen

Kullen

gården

Fridhem

Fridhem

Nordäng

Stocken

Spånga-

Solhaga

Kronäng
Rättare-

Hedvigs-

Djupedal

Västerg.
Skatteg.

Nolgården

Stenstorp

Karlsberg

Haparanda

Lerholmen

Sörgården

Sörgården

Gategården

Svalbohult

Björkängen

Björkudden

Nordgården

Kringeläng

Nordgården

KällegårdenKrusagården
Karlagården

Östergården

Södergården

Östergården

Smedsgården

Södergården

Smedsgården

Södergården

Tomtagården

Mellomgården

Skattegården

Mellomgården

Micklagården

Skattegården

Klockaregården

Klockaregården

Klockaregården

Siene

Jonstorp

Hjultorp

Mängsholm

Tubbetorp

Gongstorp

Bäne

kikan

Kullen

Skogsbo

Manilla

Mossabo

Åtorpet

Vårkullen

Holmakrok

Karlsstenen

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
Fornåkrar

Fornåkrar
Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
FornåkrarFornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
Siene kyrka

Långmaden

Rävamaden

Svalbomosse

Stenbromossen

Hagen

Gåsa-

Ledet

Blåsås

Stensås

Stensås

Anneberg

Hagalyckan

Middagsliden Sävasmaden

Säveån

14+000
12+000

10+000

8+000

6+000

4+000

2+000

0+000

90

125

110

140

125

12
5

Skola

Bergtäkt

Motorbana

Avfallsanläggning

Grustäkt

Risa

Gonås

Tores-
gården

Dammen

Holmen

Berget

Högalund

Nygården

Djupadal

Holstorp

Arentorp

NordgatanNordgatan

Tokebacka

Ellensdal

Fredsberg

Hallstorp

Mellantorp

Västerberg

Ettermaden

Kyllemaden

Östergården

Dalbogården

Östergården

Ambjörntorp

Östergården

Marbogården

Hallorstorp

Bengtsgården

Trulsagården

Frälsegården

Trulsagården

Algutsgården

Bryngelsgården

Stora Södergården

Hol

Bälinge

Olstorp

Gisslatorp

Sågbacken

Store hög

åkrar
Forn-

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornlämningsområde

Hols kyrka

mossen

Ritamossen

Stora damm

Jorddammen

Kyllemads-

Jorddammsmaden

Värlands mosse

Bäsjömaden

Bäle-

bergetAspehög

Burbokärr

Kroksjöås

Smörberget

Dånebacken

Domarberget

Grävlingberget

Orrakullen

Timmeråsen

Skallafluget

Bergaskogen

Horssjön

Stora MunnsjönLilla Munnsjön

Risabäcken

Bäsjöbäcken

Olstorpabäcken

0 1 000 m

0 1 000 m

Utredningskorridor

Ny väg E20
Ny/ombyggd annan väg

Jordarter
Organisk jordart

Lera

Silt

Sand

Isälvssediment, sand-block

Morän

Tunt jordtäcke

Berg

Fyllning

Vatten

Väg E20 Bälinge – Vårgårda



Figur 6.2:2 Grundvattenförhållanden utmed ny väg E20 (källa SGU, Sveriges Geologiska Undersökning).
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Figur 6.2:3 Brunnsinventering. Enskilda dricksvattenbrunnar utmed ny väg E20.
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Dricksvattenförsörjningen utmed hela den nya 
sträckan av väg E20 sker med hjälp av enskilda 
dricksvattenbrunnar, borrade i berg eller grävda 
i jordlagren, se figur 6.2:3. En brunnsinventering 
har utförts inom projektet. 

En större enskild dricksvattentäkt finns vid 
Storsjöns gemensamhetsanläggning i Horla. 
Den försörjer, enligt uppgift från driftsansvarig, 
cirka 60 fastigheter. Vattentäkten tar vatten ur 
två grävda brunnar. Vattenkvalitet och tillgång 
är god. Den ligger cirka 3 km söder om ny väg 
och bedöms därför inte beröras av vägen.  

Industriverksamhet förekommer främst vid 
Lantmännen Doggy vid trafikplats Hjultorp. De 
använder framförallt kommunalt vatten men har 
en bergborrad reservbrunn som är borrad snett 
med lutning från fastigheten in under Säveån, i 
ytligt läge några meter under Säveåns botten. På 
fastigheten Siene 1:4 finns en bergborrad brunn. 
Vattnet används huvudsakligen för jordbruks
ändamål. Brunnen används bara sommartid. 

Områdets berggrund är heterogent sammansatt. 
Berggrunden domineras av olika typer av gnejs. 
Gnejsen går från gråröd till grå. Andra åter
kommande bergarter är metabasit; metamorft 
omvandlad basisk bergart (oftast amfibolit), och 
pegmatit, vilka ofta förekommer omväxlande 
med gnejserna i samma häll. Även ”Vårgårda
granit” förekommer lokalt. Berggrunden utmed 
sträckan innehåller lokalt svavelhaltigt berg
grundsmaterial. 

Uttagsmöjligheten i berggrunden har av SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökning) bedömts 
till 600–2000 liter/timme utmed hela vägsträck
ningen, både för befintlig väg och ny vägsträckning. 

På sådana platser där jordlagren är täta (lera, tät 
morän och silt) är det naturliga skyddet högre 
mot infiltrering av förorening till mark och 
grundvatten. Där jordlagren är mer permeabla 
(sand och grus) är skyddet sämre. Här måste 
naturen få hjälp med skyddet genom lämpliga 
skyddsåtgärder. 

De speciella förhållandena utmed sträckan med 
områden med tunna jordlager och kala berg
hällar, skapar snabb avrinning från terrängen 
vid häftiga regn. Vattendragen utmed ny väg 

E20 bedöms vara försurningspåverkade. Vatt
net hinner inte magasineras någon lång tid i de 
tunna jordlagren och hinner heller inte buffras 
med basiska joner i någon högre utsträckning. 
På grund av den snabba avrinningen är bety
delsen av våtmarkerna med naturlig rening och 
fördröjning av vattnet stor. När vattendragen 
kommer ut i åkerlandskapet buffras vattnet och 
är där mindre försurningspåverkat. 

Vid Bälinge och vid TubbetorpHjultorp är 
rinntiderna till Säveån korta. På övriga delar av 
sträckan är avstånden större och rinntiderna 
längre. I detta projekt har det därför inarbetats 
förslag till åtgärder i form av fördröjning av den 
nya vägens avvattning.  

Täckdikning och dikningsföretag förekommer 
på flera platser utmed sträckan. Uppgifter om 
dikningsföretag har erhållits från Länsstyrelsen 
och följande kan komma att beröras av väg
förslaget:

•	 PE1b – 1237, vid Mellantorp
•	 PE1b – 1350, vid Dalbogården
•	 PE1b – 1499, vid Fridhem (cirka km 11/300)
•	 PJ1a – 0021, norr om Tubbetorp och  

befintlig väg E20
•	 PE1b 0289, norr om Gongstorp och befintlig 

väg E20
•	 PE1b – 0045, vid Hjultorp

Några av dessa framgår av figur 6.2.4–6.2.6.
 
På följande fastigheter kan täckdikningar 
komma att beröras av vägförslaget:

•	 Bälinge 6:19>1, 4:5, 6:7>4 och 1:1
•	 Bälinge Torp 6:7>4
•	 Gisslatorp 1:7
•	 Västerberg 1:2>1
•	 Dalbogården 1:1>1
•	 Mellantorp 1:9>1
•	 Arentorp 1:1>1
•	 Hallorstorp 1:7>1
•	 Gongstorp 4:1>1
•	 Siene 1:4>4, 6:2 och 6:4 
•	 Vårgårda 5:3 och 6:2
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Figur 6.2:4 Dikningsföretag söder om Hol (källa: Länsstyrelsen, Lantmäteriet).

Figur 6.2:5 Dikningsföretag vid Fridhem (väg 1781), (källa: Länsstyrelsen, Lantmäteriet).

Figur 6.2:6 Dikningsföretag i anslutning till 
Tubbetorp och Hjultorp (källa: Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet).
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För några av dessa fastigheter finns ingen 
täckdikning registrerad i Länsstyrelsens arkiv. 
Bedömning om förekomst av täckdikning har då 
skett utifrån ortofoton. 

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Påverkan för nollalternativet är kopplad till ök
ning av trafikbelastningen, vilket skapar högre 
belastning av föroreningar i luft och i vatten 
samt en ökad risk för olycka med transport av 
farligt gods. Alternativet medför ökad risk för 
effekter och konsekvenser på ytvatten, grund
vatten, dricksvattenbrunnar, våtmarker samt på 
djur och växtliv. 

Utan skyddsåtgärder kommer det medföra att 
risken för negativa effekter på natur och miljö 
ökar, så även risken för kontaminering av mark
miljöer samt yt och grundvatten. För befintlig 
väg E20 som helhet, förväntas det medföra små 
till måttliga negativa konsekvenser för våtmar
ker, enskilda dricksvattenbrunnar, ytvattendrag, 
grundvattenresurser på växt och djurliv samt 
på förutsättningarna för jordbruksverksam
heten. En farligt godsolycka med fullständigt 
läckage riskerar lokalt att kunna medföra stora 
negativa konsekvenser för till exempel en enskild 
dricksvattentäkt, grundvattenförekomst eller ett 
känsligt vattendrag med höga naturvärden.  

Om byggnation av ny väg E20 inte genomförs 
upp kommer inte någon risk för påverkan, effekter 
och konsekvenser under något byggskede. Däre
mot finns liknande risker, men i väsentligt min
dre skala, förknippade med reparationsarbeten 
av befintlig väg med tillhörande konstruktioner. 

För de identifierade dricksvattenbrunnarna ut
med ny sträckning, bedöms effekter och konse
kvenser i nollalternativet vara försumbara. Detta 
eftersom dessa brunnar ligger öster om nuvarande 
väg E20, i högre terräng och de mest berörs av 
lokal trafik till fastigheterna i det egna området. 

Sammantaget bedöms nollalternativet medföra 
små till måttliga negativa konsekvenser i förhål
lande till nuläget.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Ett av projektmålen med ny väg E20 är att 
projektet inte skall tillåtas påverka kvantitet 
eller kvalitet på yt eller grundvattenförekomster. 

Enligt Vattendirektivet får inte status på grund
vattenresurs eller ytvattenresurs försämras,  
vilket i det här fallet innebär att dagvattnet från 
vägen inte får påverka till en sämre vattenkvalitet 
än dagens förhållande. Dagvattenhanteringen 
bör därför utformas så att miljökvalitetsnormer 
(MKN – vattenkvalitet och status på vattendrag 
och grundvattenförekomst) säkerställs, se 
Trafik verkets rådsdokument, ”Vägdagvatten, 
Råd och rekommendationer för val av miljö
åtgärd”.

Ny väg E20 blir säkrare, bland annat eftersom 
några anslutningar inte anläggs på sträckan 
och hastigheten blir jämnare. Sidoområdena är 
gynnsamma och vägstandarden blir hög. Sanno
likheten för olyckor minskar därmed, så även för 
farligt godsolyckor. 

Hastigheten på den nya vägen kommer att bli högre, 
vilket utan hänsyn till vägens sammantagna 
utformning skulle medföra att när en olycka 
väl händer, ökar sannolikheten för att skada 
uppstår på fordon eller behållare, så att utsläpp 
sker till omgivningen. På grund av gynnsamma 
sidoområden bedöms dock den totala risken för 
läckage till omgivningen minska med ny väg 
jämfört med nollalternativet. När utsläpp väl 
sker kan dock skadan på vattendraget bli större 
än i nollalternativet, eftersom ny väg passerar 
vatten dragen högre upp i avrinningssystemet, 
där vattendragen är känsligare på grund av mindre 
flöde och lägre buffrande förmåga. 

Projektets riskutredning visar att den samman
tagna risken för att läckage av farligt godsolycka 
sker till omgivningen, är lika stor med ny väg 
som i nollalternativet. Förbättringen av vägstan
darden äts alltså upp av den högre hastigheten. 

På grund av den högre hastigheten förväntas 
 effekten bli ökade föroreningshalter i luft och 
vatten från avgaser, däckslitage och oljeprodukter. 

Referensprovtagning kommer att utföras i 
Bäsjöbäcken, utmed Kärtaredsvägen, upp och 
nedströms bergtäkten. Även i andra känsliga 
vattendrag utmed ny vägsträcka kommer  
referensprover att tas upp och nedströms ny 
väg, före byggstart och spridda under ett kalen
derår. Möjlighet till att undanröja befintliga 
vandringshinder för fisk undersöks.
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Klimatförändringarna gör att ökningen av de 
kortvariga häftiga regnen kan komma att med
föra högre risk för översvämningar i anslut
ning till den nya vägen. Andelen hårdgjord yta 
kommer att öka med ny väg E20 vilket kommer 
att medföra ökade dagvattenmängder. Nya 
trummor som förläggs under ny huvudväg har 
dimensionerats enligt Trafikverkets krav. Val 
av dimensioner har gjorts efter kompensation 
för klimatförändringarna. Risken för översväm
ningar i anslutning till vägtrummor har därmed 
minskats. Dämda diken och dagvattendammar 
har dimensionerats för regn med 5–års åter
komsttid. Vid större regn än dessa, riskeras över
svämning i anslutning till dessa anläggningar.  

Åtgärder föreslås för att omhänderta vägdag
vatten och för att minska risken för spridning 
av föroreningar vid en eventuell trafikolycka 
med läckage av farligt gods. Konsekvenserna på 
yt och grundvatten av den nya vägen avgörs av 
de skyddsåtgärder som utförs, deras lägen och 
utformning. Projektet har därför föreslagit om
händertagande av vägdagvatten som medför att 
ny väg E20 förväntas minska risken för negativa 
effekter på omgivningen. Projektets principer 
för omhändertagande av vägdagvatten presen
teras i avsnitt 3.3 Föreslagen vägbyggnad.

Som fördröjningsåtgärd har det föreslagits 
två vägdagvattendammar, gräsklädda slänter, 
gräsklädda diken och dämda diken i anslutning 
till känsliga vattendrag. En av dammarna utförs 
enligt förslaget vid Tubbetorp och den andra vid 
trafikplats Hjultorp. 

I utbyggnadsförslaget föreslås vägdagvatten 
lokalt passera genom långa sträckor med skogs
terräng, befintliga diken och våtmarker innan 
vidare avledning till vattendrag. Med före
slagna fördröjnings och skyddsåtgärder ges 
Räddnings tjänsten större möjlighet att kunna 
omhänderta läckage av miljöfarliga ämnen, 
innan de når yt och grundvatten. Samråd med 
Räddningstjänsten för utformning av vägdag
vattendammar vid Tubbetorp och trafikplats 
Hjultorp bör hållas och de bör informeras med 
karta om lägen på dämda diken utmed hela nya 
sträckningen. Dammarna utformas med av
stängningsmöjlighet samt med tät botten. Dammar, 
dämda diken, gräsklädda slänter och gräsklädda 
diken kommer att skötas så att slammet, gräset 

och de uppsamlade föroreningarna tas om hand 
på ett hållbart sätt. Med dessa förslag till dag
vattenhantering och skyddsåtgärder bedöms ny 
väg E20 medföra små negativa konsekvenser för 
yt och grundvatten.

Befintliga vattendrag kommer att passera ny väg 
E20 och nya lokalvägar i trummor under vägen.  
Bergetbäcken kommer att sam förläggas med 
vägport för lokal/skogsväg. Väster om Gongs torp, 
i sektion cirka 14/020, korsar en bäck ny väg.  
Här kommer bäcken att behöva rensas/fördjupas 
på en längre sträcka nedströms ny väg. Detta 
eftersom huvudvägens profil är för låg vid 
bäcken och trumman inte får plats. Arbetet i 
bäcken bedöms kunna kräva anmälan för vatten
verksamhet. 

Norr om sektion cirka 2/550 finns idag en kul
vert för Bäsjöbäcken under befintlig väg E20. 
Denna kulvert kommer med vägförslaget att 
tas bort och ersättas med en ny öppen fåra för 
Bäsjöbäcken på en sträcka av cirka 100 meter. 
Arbetet bedöms kräva anmälan för vattenverk
samhet.  

Bäsjöbäcken kommer vid etappens början (cirka 
2/350) att behöva passera under ny lokalväg och 
infart till Bälinge återvinningsstation. Idag leds 
Bäsjöbäcken i en trumma under infarten till 
återvinningsstationen. För ny lokalväg föreslås 
trummans dimension öka något. 

Vid Bälinge by finns idag en längre kulvertering 
under hästhagen för biflödet till Bäsjöbäcken 
(sektion cirka 3/100). Denna kulvert kommer att 
tas bort och ersättas med öppen bäckfåra. Detta 
görs för att förbättra möjligheterna för vandran
de fisk i Bäsjöbäcken och dess biflöden. 

Ny väg E20 riskerar utan skyddsåtgärder 
att lokalt öka risken för dränering av yt och 
grundvatten. Några våtmarker i skogslandskapet 
riskerar att dräneras på grund av att skärning 
för ny väg E20 kommer att passera i närheten, se 
avsnitt 5.3 Naturmiljö. Skärning för ny väg riske
rar också att lokalt dränera grundvatten, såväl i 
jord som i berggrundsmagasin. Detta bedöms ge 
lokala effekter i form av sänkta nivåer och/eller 
kvalitetsförändringar i enskilda dricksvatten
brunnar och på träd nära skärningen. Tillstånd 
för vattenverksamhet kan komma att krävas. 
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Frågan kommer att utredas i senare skede. Väg
förslaget bedöms i dessa sammanhang medföra 
små till måttligt negativa konsekvenser jämfört 
med nollalternativet. 

Inom projektet har berget vid Tubbetorp under
sökts översiktligt i fält med avseende på hydro
geologiska förutsättningar. Sammanställda 
resul tat indikerar typisk hydraulisk konduktivitet 
för området, vilket innebär att berget på platsen 
har förväntad förmåga att leda grundvatten i 
bergets spricksystem.

Nytt kartunderlag från SGU (Sveriges Geologiska 
Undersökning, kommande lokal bergarts karta), 
indikerar att ny väg E20 och skärning kommer 
att gå nära sprickzoner i berget. Sprickzonerna 
har inte upptäckts i de utförda undersökning
arna. Erfarenhetsmässigt och från liknande 
berggrund, bedöms planerad skärning för ny 
väg kunna påverka trycknivån för grundvatten i 
berggrundsmagasinet, inom en radie på upp till 
cirka 500 meter från skärningen. De tunna jord
lagren i området har med undersökningar inom 
projektet konstaterats bestå av permeabel grusig 
morän. Den hydrauliska kontakten (i vilken mån 
grundvatten i jordlagren respektive i berggrun
den står i kontakt med varandra) mellan berg
grundsmagasinet och jordlagren i området har 
inte undersökts inom projektet. 

Under byggskedet finns risk för påverkan på 
yt och grundvatten. Särskilda åtgärder under 
byggskedet kommer därför att bli aktuella på 
olika platser.

Berggrunden har på flera lokaler utmed väg
sträckan bedömts innehålla förhöjd svavelhalt. 
Svavelhaltigt berg riskerar att sänka pH i vatten
drag och lösa ut metaller, vilket i sin tur riskerar 
att skada det akvatiska livet. Massupplag med 
svavelhaltigt berg riskerar, utan skyddsåtgärder, 
att ge omgivningspåverkan. 

En miljöriskbedömning utifrån vattendragens 
försurningskänslighet ska utföras. Skyddsåtgär
der och kontrollprogram för känsliga vattendrag 
rekommenderas under byggskedet och fram till 
minst ett år efter att vägen färdigställts. Förut
satt att skyddsåtgärderna utförs och kontroller 
med åtgärder efterlevs, bedöms de negativa kon
sekvenserna i byggskedet bli små till måttliga. 

Utmed ny väg E20 förekommer färre enskilda 
dricksvattentäkter än utmed befintlig väg E20. 
Ett trettiotal utvalda enskilda brunnar har in
venterats utmed ny väg E20. Vid inventeringen 
har brunnarnas konstruktion, status, ålder och 
vattennivåer undersökts samt vattenprov tagits 
för analys av kemiska, fysikaliska och mikrobio
logiska parametrar. De flesta brunnarna ligger 
på ett sådant avstånd från ny väg E20 att de 
inte bedöms påverkas av ny väg. För ett tiotal 
av dessa brunnar kan dock påverkan på kvalitet 
och/eller tillgång inte uteslutas. Risken för nega
tiva effekter på enskilda brunnar är beroende av 
skyddsåtgärder under bygg och driftskedet men 
beror också på brunnens konstruktion, placering 
och status/skötsel. De negativa konsekvenserna 
för dessa brunnar bedöms bli små. 

Vid samhället Hol finns två större dricksvatten
täkter. Den ena är kommunal, borrad i berget 
och försörjer Hols skola. Den andra är grävd i 
isälvsavlagringen, och försörjer en samfällighet 
av 14 villor. Söder om den stora isälvsavlagringen 
i Hol finns också ett viktigt område för grund
vattenbildning, se under Nuläge och figur 6.2:2. 
Vid Arentorp strax söder om Hol kommer ny väg 
E20 att korsa Bergetbäcken (sektion cirka 8/700) 
som rinner genom detta viktiga grundvatten
bildningsområde.

Anläggning av vägporten bedöms utifrån hittills 
gjorda undersökningar medföra grundvatten
sänkning i underliggande jordlager, bestående 
av sand. Det befintliga fördröjningsmagasinet i 
jordlagren minskar. En konsekvens av förslaget 
bedöms bli häftigare och större flöden i Berget
bäcken. Dikningsföretag PE961350 söder om 
Hol, med befintlig kulvert, bedöms påverkas.

Vid Fridhem (sektion cirka 11/300) kommer 
vägdagvatten att ledas till bäck som rinner 
söderut mot större grundvattenförekomst, se 
figur 6.2:2. Vårgårda kommun har dricksvatten
täkt med skyddsområde och skyddsföreskrift i 
samma grundvattenförekomst vid Storehagen 
och Algutstorp. Risken för påverkan på grund
vattenförekomsten kan inte uteslutas i byggske
det. Skyddsåtgärder och miljökontrollprogram i 
byggskedet får säkerställa skyddsnivån. Med rätt 
utförda skyddsåtgärder i byggskedet bedöms ny 
väg E20 medföra inga eller små negativa konse
kvenser för grundvattenförekomsten. 
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Vid Hjultorp finns en större grundvattenföre
komst i isälvsmaterial, se figur 6.2:2. Förekom
sten bedöms vara påverkad av befintlig väg. Mer 
vägdagvatten kommer att genereras från ny väg 
E20 eftersom den hårdgjorda ytan ökar. För att 
fördröja vägdagvattnet kommer en damm att an
läggas vid trafikplatsen. Detta görs för att minska 
risken för spridning av föroreningar och läckage 
från farligt godsolycka till Säveån. Dammen 
utförs med tät botten och avstängnings möjlighet. 
Avledning till dammen kommer att utföras i täta 
ledningar från ny väg och lokalväg. De föreslagna 
åtgärderna bedöms förbättra kvaliteten på vattnet 
i isälvsformationen och sätter nivån på lämpliga 
dagvattenåtgärder för anslutande etapp på väg 
E20. Med föreslagna åtgärder bedöms ny väg 
E20 vid Hjultorp medföra positiva konsekvenser 
för grundvattenförekomsten. 

Dikningsföretag och täckdikningsplaner kommer 
att påverkas av ny väg. Där tekniska lösningar 
för ny vägs avvattning kommer att ge påverkan 
på befintliga installationer i mark, kommer 
 Trafikverket att bistå med lämpliga kompensa
tionsåtgärder. Kompensationsåtgärderna 
utformas tillsammans med ägarna till diknings
företag och fastigheter, så att effekten av ökade 
mängder vägdagvatten så långt det är möjligt 
inte medför negativa konsekvenser för diknings
företagen. Ny väg E20 bedöms medföra små 
negativa konsekvenser för befintliga diknings
företag och täckdikningsplaner. 

Ny väg riskerar med sitt vägdagvatten att med
föra effekter på vattenmiljön i de korsande vat
tendragen, högt upp i avrinningsområdet. Där 
är vattendragen små och känsliga för störning. 
Samtidigt bedöms samma vattendrag, vid läget 
för nuvarande E20, få något bättre kvalitet på 
grund av det längre avståndet till den nya vägen. 
Många enskilda vattentäkter utmed befintlig 
E20 bedöms få bättre kvalitet i sina brunnar 
 genom vägförslaget. Grundvattenförekomsten 
vid Hol förväntas också påverkas positivt. Utmed 
ny E20 riskerar få brunnar att påverkas av den 
nya vägen.

Med här presenterade förslag till skyddsåtgärder 
bedöms ny väg E20 sammantaget komma att 
medföra små negativa konsekvenser för yt och 
grundvattenförekomster. 

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
•	 På samtliga sträckor utförs vägen med gräs

bevuxna slänter och grunda, flacka vägdiken 
för att öka reningsgraden på vägdagvattnet. 
På lämpliga platser utförs dämda diken för att 
öka möjlighet till fördröjning.

•	 Vid trafikplats Hjultorp och norr om nuva
rande vägkorsning vid Tubbetorp föreslås 
fördröjning av vägdagvatten ske genom 
avledning till dagvattendamm. Avledning till 
damm kommer att utföras med täta ledningar 
och gräsbeklädda diken. Dammarna utförs 
med tät botten, med oljeavskiljande förmåga 
och avstängningsmöjlighet.

•	 Vattnet från bron över Bäsjöbäcken vid väg 
1778 leds till lämpliga utsläppspunkter med 
fördröjning i naturmark och inte direkt till 
Bäsjöbäcken.

•	 Längre kulvertering för biflöde till Bäsjö
bäcken vid Bälinge by tas bort och ersätts 
med öppen bäckfåra.

•	 Kulvert under befintlig väg E20 (km cirka 
2/500) tas bort och ersätts med öppen bäckfåra. 
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Figur 6.3:1 Lantmännen Doggys anläggning i Vårgårda.

6.3 Kommunal planering

Nuläge
Översiktsplanering – Alingsås kommun
Alingsås kommun har en gällande översiktsplan 
(ÖP) antagen 1998. I kommunen pågår ett arbete 
med en ny ÖP som var ute på samråd under 
hösten 2013. För den del av E20 som ligger inom 
Alingsås kommun omfattas utredningsområdet 
enligt samrådshandlingen av rekommendationer 
för markområden, vilka anger utredningsom
råde för E20.

För staden Alingsås finns en fördjupad översikts
plan (FÖP Alingsås 2008). För den kommundel 
som berörs av utbyggnaden av E20 mellan Bälinge 
och Vårgårda finns inga särskilda omnämnanden. 
Allmänt sägs dock att ombyggnaden av E20 som 
helhet är en viktig förutsättning för Alingsås 
utveckling i regionen. FÖP:en pekar ut ett kom
mande verksamhetsområde norr om befintlig 
E20, vid Bälinge. 

Översiktsplanering – Vårgårda kommun 
I översiktsplanen (ÖP 2006, Potential Vårgårda 
2006–2015) anger Vårgårda kommun att bebyg
gelse eller annan anläggning som kan påverka 
möjligheterna att bygga ut E20 till fyrfältsväg i 
en östlig korridor inte ska tillåtas. Vidare anges 
att utbyggnaden av E20 är en mellankommunalt 
strategiskt viktig fråga för bättre tillgänglighet i 
regionen. 

På norra sidan om lokalvägen genom Hol har 
Vårgårda kommun i översiktsplanen pekat ut ett 
område som möjliggör avstyckning för bebyg
gelseutveckling (enstaka bostäder). Den över
gripande målsättningen i översiktsplanen är 
att ny bebyggelse ska lokaliseras så att befintlig 
infrastruktur och sociala strukturer kan nyttjas 
och att bebyggelseutvecklingen ska ske genom 
förtätning och småskalig komplettering.
 
Detaljplaner
I Alingsås kommun berörs en detaljplan av 
ombyggnaden av E20. Den nya lokalvägen byggs 
norr om befintlig E20 kommer att anslutas till 
trafikplats Bälinge inom detaljplanelagt område. 
Anslutning av föreslagen lokalväg stämmer väl 
överens med bestämmelserna i detaljplanen.
I Vårgårda kommun kommer sannolikt en 
detaljplan att beröras i begränsad utsträckning. 

Detaljplanen avser Lantmännen Doggy AB:s 
anläggning intill befintlig E20 vid trafikplats 
Hjultorp och västra infarten till Vårgårda tätort. 

Gång- och cykelplan
Alingsås kommun har en trafikplan för Alingsås 
stad, antagen 2012, som behandlar alla trafik
slag. Planen redovisar inga åtgärder som står 
i direkt relation till utbyggnaden av E20 samt 
anläggningen av gång och cykelfält på delar av 
befintlig E20. 
 
Vårgårda kommun kommer att delta i ett arbete 
tillsammans med bland andra Västra Götalands
regionen där en regional cykelplan ska tas fram. 
Arbetet inleds under 2015.

Miljökonsekvenser i nollalternativet
En utbyggnad av verksamhetsområdet vid 
Bälinge är trolig även om inte E20 byggs ut. Vid 
en utbyggnad i Hol, med ökad trafik, ökar den 
befintliga vägens barriäreffekter.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Vägutbyggnaden av väg E20 står inte i strid med 
någon del av de kommunala planerna avseende 
översiktsplanering. Den nya vägen kommer 
att beröra gällande detaljplan i Bälinge, men 
bedöms inte komma i konflikt med bestämmel
serna i denna. Vid Hjultorpsmotet kommer den 
nya vägen att påverka mark inom detaljplanelagt 
område för Doggy Lantmännen, genom bredd
ning av vägen i anslutning till Hjultorpsmotet. 

Miljöåtgärder
Inga åtgärder föreslås.
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6.4 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt 
bindande styrmedel som regleras i miljöbal
kens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska 
tas fram på vetenskapliga grunder och anger 
den miljökvalitet som människan och/eller 
miljön kan anses tåla. För närvarande finns 
miljökvalitets normer för:

•	 luftkvalitet (utomhusluft) omfattande  
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
 bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon

•	 buller
•	 fisk och musselvatten
•	 vattenförekomster
•	 havsmiljö

Miljökvalitetsnormer för havsmiljön bedöms 
inte vara relevanta för projektet. Miljökvalitets
normen för omgivningsbuller är ej tillämpbar på 
projektnivå och miljökvalitetsnormen för utom
husluft behandlas inte i detalj i denna MKB. 

Naturvårdsverket har upprättat en förteckning 
(NFS 2002:6) över de fiskvatten som skyddas en
ligt fisk och musselvattenförordningen. Enligt 
miljökvalitetsnormerna för fisk och mussel
vatten finns Säveån med bland förtecknade fisk
vatten från mynningen i Göta älv till Hedefors i 
Lerums kommun. Detta är avsevärt nedströms 
den nu studerade delen av Säveån. Arbetena 
bedöms därför inte kunna påverka möjligheterna 
att klara gällande miljökvalitetsnormer för fisk
vatten.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Vattenmyndigheten Västerhavet har beslutat 
om miljökvalitetsnormer för samtliga yt och 
grundvattenförekomster i distriktet. Miljö
kvalitetsnormerna anger krav på vattnets 
kvalitet i flera olika avseenden. Vattenkvaliteten 
bedöms utifrån en mängd olika kvalitets
faktorer och uttrycks som mått på vattnets 
yt e ller grund vattenstatus. De grundläggande 
kvalitets kraven syftar till att alla vattenföre
komster ska uppnå minst god yt eller grund
vattenstatus eller god ekologisk potential senast 
2015. I vissa områden ges en tidsfrist till 2021 
för att uppnå dessa mål. Nya förslag på miljö
kvalitetsnormer finns framtagna och de ska 
beslutas under 2015.

I och i anslutning till utredningsområdet berörs 
en vattenförekomst och två grundvattenföre
komster:

•	 Säveån–Alingsås centrum till Vårgårda 
SE643353–131175 (vattenförekomst)

•	 Hol SE643314–131537 (sand och grusförekomst)
•	 Algutstorp–Horla SE643591–132214 (sand 

och grusförekomst)

Vattenförekomsten Säveån hade 2009 måttlig 
ekologisk status och god kemisk ytvatten
status. Kvalitetskraven som framgår av bilaga 
till Vatten myndighetens beslut anger att god 
ekologisk status ska uppnås till 2021 och att 
god kemisk ytvattenstatus ska kvarstå år 2015. 
Flödes regleringar och morfologiska förändringar/
kontinuitetsförändringar/ flödesförändringar har 
angetts som orsak till att god ekologisk status 
inte kan nås till år 2015. Av de nya förslagen till 
miljökvalitetsnormer, som ska fastställas under 
2015, framgår att vattenförekomsten inte uppnår 
god kemisk status med avseende på kvicksilver, 
vars halter i fisk överskrider EU:s gränsvärden. 
Den troligtvis största källan är historiska utsläpp 
av kvicksilver, som via atmosfärisk deposition 
har lagrats in i omgivande mark och nu läcker 
kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras 
i fisk. Vid markanvändning bör åtgärder som 
hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande 
mark vidtas. På grund av att den största källan 
är atmosfärisk deposition går det inte att avgöra 
inom vilken tid det är möjligt att minska halterna 
under EU:s gränsvärde i fisk.

Sand och grusförekomsterna Hol och Alguts
torp–Horla hade 2009 god kemisk grundvatten
status och god kvantitativ status. Miljökvalitets
normen anger att de båda statusarna ska 
bibehållas till 2015. För Algutstorp–Horla finns 
ett fastställt skyddsområde med skyddsföre
skrifter. Hol har inget fastställt skyddsområde.
Av de nya förslagen till miljökvalitetsnormer, 
som ska fastställas under 2015, framgår att sand 
och grusförekomsterna Hol och Algutstorp–
Horla riskerar att inte uppnå kemisk status 2021. 
Motiveringen till det är att undersökningar av 
grundvattnets kemi saknas. Risken för påver
kan från mänskliga aktiviteter är relativt hög 
samtidigt som sårbarheten bedöms som mycket 
hög. Väg, jordbruk samt grustäkt bedöms vara 
de största riskfaktorerna. 
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och på några platser anläggs dagvattendammar. 
Fördröjningsdammarna utförs med avstäng
ningsmöjlighet. 

Partikelburna ämnen kommer att reduceras med 
de dagvattenlösningar som föreslås. De föro
reningar som flyter på vattenytan kommer att 
kunna avskiljas i sedimentationsdammarna. 

Potentiell påverkan på vattenförekomster
Byggande av ny väg innebär generellt att förore
ningar från vägbanan når vägdikena och däri
från i olika hög grad kan transporteras vidare 
ut i recipienterna. En stor del av föroreningarna 
fastläggs dock i dikena och i vägslänterna. En 
farligt godsolycka har bedömts vara det allvarli
gaste hotet mot vattenkvaliteten i recipienterna. 
Denna risk bedöms vara mindre med avseende 
på grundvattenförekomsten Hol och oförändrat 
låg avseende grundvattenförekomsten Alguts
torp–Horla i utbyggnadsalternativet, jämfört 
med dagens väg. Med avseende på Säveån bedöms 
utbyggnadsalternativet ge större möjligheter till 
sanering innan Säveån nås av en förorening, men 
kan för Säveåns biflöden utgöra en större risk på 
grund av begränsad utspädnings effekt.

Trafiken är densamma på ny väg jämfört med 
nollalternativet, men det blir större hårdgjorda 
ytor, vilket ger en ökad belastning av avrinnande 
föroreningar på längre sikt. 

Förbättrad vägstandard minskar sannolikheten 
för olyckor, så även för farligt godsolyckor. 
Hastig heten på den nya vägen kommer att bli högre, 
vilket utan hänsyn till vägens sammantagna 
utformning skulle medföra att när en olycka väl 
händer, ökar sannolikheten för att skada uppstår 
på fordon eller behållare, så att utsläpp sker till 
omgivningen. På grund av gynnsamma sido
områden bedöms dock den totala sannolikheten 
för läckage till omgivningen minska med ny väg 
jämfört med nollalternativet. När utsläpp väl 
sker kan dock lokal påverkan på vattendraget bli 
större än i nollalternativet, eftersom ny väg pas
serar vattendragen högre upp i avrinningssyste
met, där vattendragen är känsligare på grund av 
mindre flöde och lägre buffrande förmåga. 

Utan skyddsåtgärder skulle en ny väg kunna 
medföra att uppnåendet eller bibehållandet av 
god status äventyras eller innebära betydande 
miljöpåverkan, främst om en farligt godsolycka 
inträffar. I projektet föreslås olika åtgärder för 
att motverka detta (se nedan).

Åtgärder för att säkerställa att miljökvalitets-
normen uppfylls för vattenförekomster och 
grundvattenförekomster
Flacka, gräsbeklädda diken och slänter ska 
anläggas längs sträckan. Dämda diken anläggs 
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7. Hälsa och säkerhet – nuläge och konsekvenser

7.1 Buller och vibrationer

Allmänt 
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, ljud som vi 
känner oss störda av och helst vill slippa. Buller 
påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar 
högt på listan över allvarligare störningar i 
samhället. 

Sömnstörning är en av de vanligaste negativa 
konsekvenserna av högt trafikbuller. Samtals
störningar uppkommer genom att buller kan 
maskera talet och därigenom försvårar möjlig
heten att föra samtal. Samtalsstörningar upp
kommer vid maximala ljudnivåer över 70 dB(A). 
Effekter på prestation och inlärning uppkommer 
om viktig information maskeras. I offentliga 
lokaler med informationssystem via högtalare är 
det en tillgänglighetsaspekt, där höga ljudnivåer 
gör att personer med nedsatt hörsel får försämrad 
möjlighet att tillgodogöra sig talad information. 

Psykosociala effekter och symptom, som irrita
bilitet, huvudvärk och trötthet, kan uppkomma 
vid långvarig exponering för buller. Forskning 
har visat att det även kan finnas risk för förhöjt 
blodtryck och i förlängningen hjärtkärlsjukdom. 
Buller är också en stressfaktor som i samverkan 
med andra belastningsfaktorer och beroende på 
individens känslighet kan förstärka andra psyko
sociala och psykosomatiska besvär. 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i 
tiden används oftast ljudnivå i decibel med be
teckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets 
frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar 

Figur 7.1:1 Exempel på ljudtrycksnivåer.

hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta 
störningsmått är enkelt att arbeta med och kan 
direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige 
används två störningsmått för trafikbuller; 
ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med 
 ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljud
nivå under en given tidsperiod. För trafikbuller 
är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den max
imala ljudnivån är den högsta förekommande 
ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska 
logaritmen). Detta innebär bland annat att vid 
addition av buller från två lika starka bullerkällor   
ökar ljudnivån med 3 dB(A). På samma sätt ger 
en fördubbling/halvering av trafikmängden 
3  dB(A) högre/lägre ekvivalent ljudnivå. 

Riktlinjer och riktvärden för buller
I riksdagens beslut om Infrastrukturinriktning 
för framtida transporter (proposition 1996/97:53) 
anges riktvärden för trafikbuller som normalt 
inte bör överskridas vid nybyggnad eller väsentlig 
ombyggnad av infrastruktur. 

•	 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
•	 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (får 

enligt Trafikverkets tillämpning överskridas 
med högst 10 dB högst 5 gånger/nattetid, 
 gäller kl. 22.00–06.00)

•	 55 dBA ekvivalentnivå utomhus
•	 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning 

till bostad (får överskridas högst 5 gånger/
timme, gäller under hela dygnet)
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I de fall utomhusriktvärdena inte kan minskas 
med tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga 
åtgärder bör inriktningen vara att inomhusrikt
värden inte överskrids. Ljudnivån inomhus är 
beroende av ljudnivån utomhus och hur ljudet 
dämpas i byggnadens fasad. Normalt kan en 
vanlig fasad med tvåglasfönster schablonmässigt 
antas dämpa cirka 25 dB(A) av vägtrafikbullret. 
Med fönster med högre ljudisolering och en 
fasad i allmänt gott skick kan ljuddämpningen 
vara betydligt högre. 

Vibrationer
Störande vibrationer uppkommer framförallt 
vid trafik av tunga fordon på ojämn vägbana och 
sprids framförallt om både väg och bebyggelse 
har dåliga grundläggningsförhållanden som till 
exempel lera. Störningar från trafikbuller och 
vibrationer är nära förknippade med varandra. 
De uppträder ofta samtidigt och kan vara svåra 
att skilja från varandra. Det finns inga fast
lagda riktvärden för vibrationer från trafik men 
Trafik verket tillämpar efter överenskommelse 
med Naturvårdsverket riktvärdet 0,4 mm/sekund 
(vägd RMS) vid nybyggnad av väg och järnväg. 
Denna vibrationsnivå bedöms ge en måttlig 
störning, det vill säga endast en mindre del av 
befolkningen upplever sig som störda.

För komfortstörande vibrationer i bostäder och 
vårdlokaler används ofta riktvärdet 0,3–0,4 mm/
sekund. Enligt standarden ligger känseltröskeln 
vid 0,1–0,3 mm/sekund. 

Höga vibrationsnivåer förekommer främst där 
både väg och bebyggelse ligger på lös mark (lera). 
Nivån beror bland annat på marktyp, vägytans 
ojämnhet, byggnadstyp samt fordonens tyngd 
och hastighet. Om undergrunden är av annat 
material än lera, till exempel sand eller morän, 
föreligger generellt ingen risk för måttlig eller 
sannolik störning på grund av vibrationer för
utom precis intill vägen.

Metodbeskrivning
Buller har beräknats i enlighet med de nordiska 
beräkningsmodellerna för vägtrafik och tågtrafik 
i en digital beräkningsmodell. Det som redovisas 
är den genomsnittliga ljudnivån från trafik över 
ett årsmedeldygn (ekvivalent ljudnivå) samt den 
högsta ljudnivån (maximal ljudnivå). Beräkning
arna redovisas som ljudutbredningskartor som 

visar dagens situation, hur situationen utvecklas 
i framtiden om vägen inte byggs (nollalternativet) 
samt hur situationen förändras om vägplanen 
genomförs (utbyggnadsalternativet).

Åtgärder längs den befintliga vägen bedöms inte 
som väsentlig ombyggnad. Därför gäller Trafik
verkets målvärde för befintlig miljö, 65 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå, som gräns för utredning 
av bullerskyddsåtgärd för bostäder längs den 
befintliga vägen. Projektet kommer att innebära 
en stor förbättring av bullersituationen längs 
den befintliga vägen och ljudnivåer kommer att 
sjunka i sådan grad att åtgärder längs befintlig 
väg inte är motiverade. 

Beskrivning av dagens situation
Nuvarande väg innebär ett miljöproblem för 
boende intill vägen. Ljudnivåer vid intilliggande 
bostäder är i många fall besvärande höga. Idag är 
cirka 90 bostäder längs befintliga vägen utsatta för 
en högre ekvivalent ljudnivå än 55 dB(A) i mark
plan och cirka 40 av dessa har ljudnivåer över 60 
dB(A). Detta är trots de bullerskärmsåtgärder 
som genom åren har genomförts längs vägen. 
För ljudutbredningskarta för nuläget, se bilaga 2.
 
Vid ett samrådsmöte under vägutredningen med 
boende utmed befintlig E20 uppgav fyra personer 
att de har höga vibrationsnivåer i sina bostäder. 
Byggnaderna ligger på avstånd mellan 8 och 45 
meter från befintlig E20. Hastighetsbegräns
ningen är 70 km/h vid tre av punkterna och 90 
km/h vid den fjärde. Hur höga vibrationerna är 
har inte undersökts.

Miljökonsekvenser i nollalternativet 
Nollalternativet är den situation som bedöms 
uppkomma i framtiden om vägförslaget inte 
genomförs. Det innebär att den befintliga vägen 
fortsätter att nyttjas på samma sätt men trafiken 
ökar. År 2040 förväntas trafiken uppgå till 
16  000–18  000 fordon per dygn på sträckan mellan 
Bälinge och Vårgårda. De negativa effekter som 
redan idag upplevs genom buller och barriär
effekter kommer därmed att förstärkas. Trafik
ökningen leder till en ökning av ekvivalenta ljud
nivåer med cirka 2 decibel och totalt beräknas 
då nära 110 bostäder få ljudnivåer över 55 dB(A) 
i markplan. Ett 60tal av dessa får ekvivalenta 
ljudnivåer över 60 dB(A) vid fasad. För ljudut
bredningskarta för nollalternativet, se bilaga 3. 
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Figur 7.1:2 Utbredningskarta av ekvivalent ljudnivå från sammanvägning av väg- och tågtrafik, 2 meter ovan mark.  
Nollalternativ 2040. 

Figur 7.1:3 Utbredningskarta av ekvivalent ljudnivå från sammanvägning av väg- och tågtrafik, 2 meter ovan mark. 
Utbyggnadsalternativ 2040 – utan åtgärder. 
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Figur 7.1:4 Antal bostadshus med beräknade ljudnivåer i markplan, i intervallet 55-60, 60-65 samt >65 dB(A).

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet 
Utbyggnadsalternativet är den situation som 
uppkommer om vägplanen genomförs. Sam
mantaget innebär en väg i ny sträckning en ökad 
bullerspridning i landskapet jämfört med idag. 
Korridoren för den nya vägen går genom ett 
område som idag är relativt tyst. 

Tillsammans med Västra stambanan och den 
befintliga E20 bidrar den nya vägen till en bred 
transportkorridor genom landskapet. 
 
Längs den befintliga vägen minskar ljudnivåerna 
från vägtrafik väsentligt, med upp till 10 dB(A) 
avseende den ekvivalenta ljudnivån. Även den 
maximala ljudnivån sjunker och höga ljudnivåer 
uppkommer mer sällan då den tunga trafiken 
minskar. Att bebyggelsen längs den nya vägens 
sträckning är glesare än vid befintlig väg innebär 
en stor minskning av bostäder som får höga ljud
nivåer från trafik. Antalet bostäder med ekviva
lent ljudnivå över 55 dB(A) i markplan sjunker 
till totalt cirka 25 stycken (från nollalternativets 
110 stycken). 13 av de bostäderna ligger längs 
den nya vägen och bullerskyddsåtgärder kom
mer att utredas för samtliga av dessa. Ytterligare 
fem bostäder får ljudnivåer över 55 dB(A) enbart 
på övre våningsplan. För dessa kommer utred
ning av behov av fasadåtgärd att genomföras. 
Efter åtgärder blir bullersituationen än bättre. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativet 
innebära positiva konsekvenser jämfört med 
nollalternativet. För ljudutbredningskarta för 
utbyggnadsalternativet, se bilaga 4. Av tabell 

7.1:1 framgår ljudnivåförändringar för respektive 
fastighet längs ny E20.

För bostäder mellan ny och befintlig väg kan 
det faktum att buller nu kommer från flera håll 
göra att störningen från trafikbullret ökar även 
om riktvärden inte överskrids. Det är främst där 
ny och befintlig väg korsas som detta uppstår, i 
övrigt är avståndet mellan vägarna stort. Antalet 
bostäder som drabbas av detta bedöms vara få 
och de sammantagna konsekvenserna som små 
och negativa. 

Förändring i bullerexponering vid  bostadsfasader
Figur 7.1:4 sammanfattar hur bullerexpone
ringen från vägtrafik, sett i antal bostadshus 
inom olika ljudnivåintervall, förändras i olika 
beräkningsscenarion. Ljudnivåerna som anges 
är beräknade i markplan.

Tysta områden
I Länsstyrelsens kartläggning över tysta om
råden från år 2001 pekas områden söder om ny 
E20 ut som sådana områden där den ekvivalenta 
ljudnivån från samhällsbuller är lägre än 30 
dB(A). Förutom att denna utredning innefattar 
ett något mer detaljerat vägnät och därmed givet 
av detta får en högre ljudnivå inom områdena, 
så ger en framtidssituation med vägförslaget ut
byggt cirka 5 dB(A) högre ljudnivåer i dessa om
råden. Från att i nuläget vara runt 30–35  dB(A) 
i områdenas norra gräns så ökar nivåerna till 
35–40 dB(A) i utbyggnadsalternativet, se figur 
7.1:5. Det är dock fortfarande små områden där 
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ljudnivån beräknas överskrida 40 dB(A) i tidi
gare definierade tysta områden.

Vibrationer
Enbart kortare partier av den nya vägen, främst 
vid Bälinge, går genom områden med lera i mar
ken. Ingen bostad ligger enligt SGU:s marktyps
kartor grundlagd på lera. Bostäder kommer inte 
heller att ligga i direkt anslutning till den nya 
vägen utan närmaste bostad ligger på över 50 
meters avstånd. Att komfortstörande vibrationer 
ska fortplanta sig genom andra undergrunder än 
lera bedöms osannolikt på dessa avstånd.
 
Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
Utgångspunkten är att alla bostäder ska ha 
en godtagbar ljudmiljö utomhus och inomhus. 
55  dBA är målet utomhus och 30 dBA inomhus 
är ett krav. 

På fyra platser längs sträckan uppförs buller
vallar  längs vägen. Inom fem fastigheter kommer 
fastighetsnära åtgärder i form av fönsteråtgärder 
och bullerskyddade uteplatser att erbjudas. Inom 
ytterligare tio fastigheter erbjuds fönsteråtgärder. 

Innan behovet av dessa fastighetsnära åtgärder 
kan fastslås i detalj krävs en inventering av fasaders 
konstruktion och skick. 
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Figur 7.1:5 Utbredning av ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark. Ljud från väg- och tågtrafik vid tysta områden i nuläge 
(överst) och i vägförslaget (underst). 
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1:17 
BÄLINGE-NYGÅRD 
1:9 1 60 76 61 76 59 72 59 ≤ 30 72 ≤ 45 Ev. fönsteråtgärd vån 1och 2

  2 63 76 64 77 61 71 61 ≤ 30 71 ≤ 45
BÄNE 1:7 1 38 53 39 53 45 53 45 20 53 28
BÄNE 6:17(1) 1 35 48 36 48 47 48 47 22 48 23
  2 36 51 37 51 48 51 48 23 51 26
BÄNE 6:17(2) 1 33 44 34 44 40 43 40 15 43 18
  2 36 50 37 50 43 46 43 18 46 21
BÄNE 9:16 1 44 64 45 64 52 65 52 27 65 40
BÄNE 9:17 1 36 47 37 47 46 47 46 21 47 22
  2 37 47 38 47 47 49 47 22 49 24
DALBOGÅRDEN 1:6 1 42 41 43 41 51 52 51 26 52 27
GISSLATORP 1:2(1) 1 39 42 41 43 54 54 54 29 54 29
  2 41 42 43 43 54 54 54 29 54 29
GISSLATORP 1:2(2) 1 41 43 43 43 54 57 54 29 57 32

GISSLATORP 1:3 1 48 49 50 50 67 72 - - - - Erbjuds inlösen

GISSLATORP 1:7 1 41 43 43 43 52 52 52 27 52 27
  2 41 43 43 43 52 52 52 27 52 27
GONGSTORP 4:5 1 47 49 48 50 53 54 53 28 54 29
GONGSTORP 5:3 1 48 50 49 51 53 53 53 28 53 28
  2 50 53 51 53 54 56 54 29 56 31
MELLANTORP 1:10 1 44 46 45 46 51 51 51 26 51 26
  2 45 46 47 47 53 53 53 28 53 28
MELLANTORP 1:9 1 43 44 45 44 52 52 52 27 52 27
  2 45 46 47 46 53 54 53 28 54 29
RISA 2:1 1 38 36 40 37 50 50 50 25 50 25
  2 40 39 42 40 50 50 50 25 50 25

SIENE 6:6 1 44 49 46 49 - - - - - -
I konflikt med ny väglinje, inlösen 
krävs

SIENE 10:2 1 58 66 60 67 54 60 54 29 60 35
  2 61 67 62 68 57 62 57 ≤ 30 62 37 Ev. fönsteråtgärd vån 2

TUBBETORP 1:8(1) 1 61 68 62 69 60 63 55 ≤ 30 63 38
Vägnära bullervall samt ev. 
fönsteråtgärd vån 2

  2 62 68 64 69 61 63 56 ≤ 30 63 38

TUBBETORP 1:8(2) 1 60 69 62 69 59 60 55 ≤ 30 60 35 Vägnära bullervall

TUBBETORP 1:8(3) 1 57 65 59 65 59 60 55 ≤ 30 60 35 Vägnära bullervall

TUBBETORP 3:3 1 61 72 63 72 54 67 54 29 67 42
TUBBETORP 3:8 1 57 64 58 65 55 61 55 30 61 36
  2 61 68 63 68 57 63 57 ≤ 30 63 38 Ev. fönsteråtgärd vån 2

TUBBETORP 3:9 1 56 62 57 63 55 58 55 30 58 33
  2 57 63 59 63 56 58 56 ≤ 30 58 33 Ev. fönsteråtgärd vån 2

VÅRGÅRDA 4:2 1 66 77 67 77 58 72 58 ≤ 30 72 ≤ 45
Ev. fönsteråtgärd vån 1och 2 samt 
lokalt skydd av uteplats

  2 68 77 69 78 60 72 60 ≤ 30 72 ≤ 45

VÅRGÅRDA 4:3 1 60 67 61 68 59 63 59 ≤ 30 63 38
Ev. fönsteråtgärd vån 1och 2 samt 
lokalt skydd av uteplats

VÅRGÅRDA 5:3 1 49 50 50 51 59 63 55 ≤ 30 63 38 Vägnära bullervall
 

Bostadshus, 
namngiven efter 

fastighet 

Våning
Ljudnivå 
nuläge år 

2014
Nollalternativ 

år 2040
Utredningsalternativ 

år 2040
Utredningsalternativ år 2040 

inklusive åtgärder* Bullerskyddsåtgärder

  
Leq vid 
fasad 

Lmax 
vid 

fasad 
Leq vid 
fasad 

Lmax 
vid 

fasad 
Leq vid 
fasad 

Lmax vid 
fasad 

Leq vid 
fasad 

Leq 
inomhus 

Lmax vid 
fasad 

Lmax 
inomhus Föreslagen åtgärd 

BYKULLEN 1:1 1 41 45 43 46 54 54 54 29 54 29

BÄLINGE 1:11(1) 1 54 60 56 60 58 60  55  ≤ 30 60 35
Vägnära bullervall samt ev. 
fönsteråtgärd vån 2

  2 55 59 56 59 60 62 57 ≤ 30 62 37
BÄLINGE 1:11(2) 1 52 60 54 60 54 54 53 28 54 29
BÄLINGE 1:5 1 45 47 47 47 54 54 54 29 54 29
BÄLINGE 1:7 1 46 49 47 49 56 56 56 ≤ 30 56 31 Ev. fönsteråtgärd

BÄLINGE 1:8 1 40 43 42 43 52 52 52 27 52 27

BÄLINGE 4:6 1 42 52 44 52 62 64 62 ≤ 30 64 39
Ev. fönsteråtgärd vån 1och 2 samt 
lokalt skydd av uteplats

  2 46 59 47 59 63 65 63 ≤ 30 65 40

BÄLINGE 4:9 1 47 64 48 64 59 67 59 ≤ 30 67 42
Ev. fönsteråtgärd vån 1och 2 samt 
lokalt skydd av uteplats

BÄLINGE 6:17 1 43 45 45 45 63 68 55 ≤ 30 68 43
Vägnära bullervall samt ev. 
fönsteråtgärd vån 2

  2 45 47 46 47 63 68 58 ≤ 30 68 43

BÄLINGE 6:18 1 51 51 53 51 - - - - - -
I konflikt med ny väglinje, inlösen 
krävs

  2 52 51 53 52 - - - - - -
BÄLINGE 6:19(1) 1 61 70 63 71 55 66 55 30 66 41
  2 63 71 65 71 57 67 57 ≤ 30 67 42 Ev. fönsteråtgärd vån 2

BÄLINGE 6:19(2) 1 56 65 57 66 55 57 55 30 57 32
  2 58 68 60 68 56 60 56 ≤ 30 60 35 Ev. fönsteråtgärd vån 2

BÄLINGE 6:6  1 49 53 51 54 59 61 59 ≤ 30 61 36
Ev. fönsteråtgärd vån 1och 2 samt 
lokalt skydd av uteplats

  2 52 53 53 54 61 61 61 ≤ 30 61 36
BÄLINGE 9:7 1 39 41 40 42 45 43 45 20 43 18
BÄLINGE-NYGÅRD 1 46 52 47 52 52 58 52 27 58 33

Tabell 7.1:1 Ljudnivåförändringar för bostäder längs ny E20. 
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7.2 Säkerhet 

Utöver de fall där vägen utgör ett direkt hinder 
eller risk finns även säkerhetsfrågor i form av 
risk för översvämning eller skred. Med hänsyn 
till marklagrens beskaffenhet inom vägområdet 
är skredriskerna i slänter små. Det är enbart i 
området kring vattendraget Bäsjöbäcken, norr om 
befintlig E20, som risk för skred bedöms föreligga.  
 
Några översvämningsrisker utmed nuvarande 
väg E20 är inte kända. 
 
Säkerhets och barriäreffekter som berör män
niskors boendemiljö finns där vägen och väg
trafiken begränsar framkomligheten genom 
att utgöra ett direkt hinder eller en risk för till 
exempel olyckor vid transport av farligt gods. 
En säkerhetsrisk kan också till exempel vara 
gångpassager över vägen. Trafiksäkerhetsbrister 
i närmiljön skapar barriäreffekter som påverkar 
människors rörlighet och möjligheter att nå 
skola, arbete, service och närrekreation på ett 
säkert och bekvämt sätt. Dessa brister påverkar 
inte enbart genom fysiska restriktioner utan ska
par också en otrygghet hos de människor som 
bor och verkar längs vägen.

Nuläge
Längs med vägen finns cirka 50 korsningar på 
den aktuella sträckan. 8 av dessa utgör korsning 
med vägarna 1777, 1778, 1895, 1896, 1781, 1779, 
1782 och väg 42. Övriga korsningar sker med 
mindre, enskilda vägar eller in och utfarter 
till fastigheter. Några av dessa ligger i mycket 
ogynnsamma lägen där vägens profil innebär 
begränsade siktsträckor. Samtliga av dessa 
passager måste ske i plan vilket innebär en stor 
säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. 

Riskerna är mycket stora både i samband med 
svängningsrörelser in från såväl som ut på vägen 
och vid passage av densamma. 
 
På sträckan finns 19 lägen med busshållplatser.   
Inga separata gång och cykelvägar finns i 
vägens närhet utan de oskyddade trafikanterna 
måste samsas med övriga trafikslag. 

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Säkerhetsrisken och barriäreffekten för boende 
och oskyddade trafikanter kommer att öka till 

följd av att trafiken på väg E20 ökar, främst an
delen tunga fordon.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
En utbyggnad av väg E20 i området innebär en 
ny barriär i landskapet. Höjd standard med en 
bredare väg med mitträcke och viltstängsel, 
jämfört med nollalternativet, innebär att vägens 
barriäreffekt i landskapet som helhet ökar. Men 
planerade planskilda passager över och under 
vägen kommer samtidigt att innebära en förbätt
ring avseende framkomlighet och säkerhet. Den 
nuvarande vägen kommer även i fortsättningen 
att utgöra en barriär, men för de kringboende 
kommer avlastningen av trafiken från nuvaran
de väg E20, som övergår till att bli lokalväg, bli 
en mycket stor positiv förändring. Den bedömda 
trafiken på lokalvägen kommer att uppgå till 
cirka 1500 ÅDT istället för de 16 000–17 000 
ÅDT som förväntas i nollalternativet. Dessutom 
kommer andelen tung trafik, som kommer att 
använda lokalvägen, att minska och mest bestå 
av bussar i kollektivtrafik och leveransfordon till 
och från de kringliggande fastigheterna. 

Vägrenarna på den blivande lokalvägen, nu
varande E20, kommer att upplåtas enbart för 
oskyddade trafikanter vilket ökar säkerheten 
och tryggheten i första hand för dem som måste 
använda lokalvägen till och från sin bostad, men 
även för dem som passerar genom området. 
Framkomligheten kommer att öka markant på 
lokalvägen, likaså tillgängligheten till fastig
heterna, vilket innebär positiva konsekvenser.

Sammantaget innebär en utbyggnad av väg E20 
att konsekvenserna av barriäreffekterna inom 
området blir positiva.

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder
De åtgärder som arbetats in är vägportar/broar 
som förläggs i följande sektioner:

•	 Bro över E20 vid Bälinge, cirka 3/100
•	 Passage under E20 vid Kärtaredsvägen,   

cirka 4/600
•	 Port under E20 vid Risavägen, cirka 5/500
•	 Port under E20, cirka 7/200 (enskild väg +  

Holleden)
•	 Port under E20, cirka 8/700 (enskild väg + 

Holleden)
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•	 Port under E20, cirka 11/200 (väg 1779)
•	 Bro över E20, cirka 12/500
•	 Bro över E20, cirka 14/100 (skogsbilväg + 

faunapassage)
•	 Bro över E20, cirka 15/000 (befintlig E20 på 

bro över ny E20)
•	 Bro över E20, cirka 16/600 (lokalväg, nya delen)
•	 Port under E20, cirka 17/000

7.3 Förorenad mark

Nuläge
Information om potentiellt förorenade fastig
heter har erhållits från Länsstyrelsen i Västra 
 Götalands län, miljöavdelningarna i Alingsås 
och Vårgårda kommun samt från Räddnings
tjänsten i Alingsås och Vårgårda. Inom eller i 
 anslutning till utredningsområdet finns två ut
pekade fastigheter med risk för förorenad mark 
enligt länsstyrelsens databas, markerade i figur 

7.3:1. Verksamheten som registrerats på fastig
heterna är avfallsdeponi på Bälinge 6:16 och en 
skjutbana på Bäne 3:2 (tidigare även tillhörande 
fastigheten Hallorstorp 1:7). Alingsås Rädd
ningstjänst har dokumenterat en trafikolycka 
med möjligt dieselspill på fastigheten Bälinge
Nygård 1:9. Miljöavdelningarna på Alingsås och 
Vårgårda kommun har ingen information om 
ytterligare registrerade fastigheter. 

Fastigheterna Bäne 3:2 och Bälinge 6:16 har av 
Länsstyrelsen branschklassats i klass 3 (måttlig 
risk). Eventuellt spill från trafikolyckan (Bälinge–
Nygård 1:9) har inte riskklassats.

Delar av väg E20 (vid anslutning till ny väg
sträckning) fanns i befintlig sträckning före 1973. 
Det betyder att det finns risk att stenkolstjära 
kan finnas i asfalt och/eller indränkt makadam. 
Där projektering för ny sträckning av E20 korsar 
tidigare väg och de mindre vägarna som korsas 

Figur 7.3:1 Potentiellt förorenade fastigheter i anslutning till planerad utredningskorridor.

Del av Bäne 3:2

90

115

130

105

125

100

Motorbana

Livsmedelsindustri

berg

Åsen

Ekås

Åhem

Gonås

kvarn

Aspäng

gården
Lofts-

Loftet

MossenJärpås

Vårvik

Backen

Kullen

Öster-

Fridhem

Fridhem

Nordäng

Stocken

Solhaga

Kronäng

Hedvigs-

Ljunghem

Madkulle
Kullarna

Djupedal

Sävelund

Västerg.

Nolgården

Stenstorp

Karlsberg

Grågården

Haparanda

Lerholmen

Sörgården

Sörgården

Gategården

Svalbohult

Korsgården

Björkängen

Björkudden

Nordgården

Kringeläng

Nordgården

KällegårdenKarlagården

Hallorstorp

Östergården

Södergården

Östergården

Smedsgården
Södergården

Smedsgården
Södergården

Mellomgården

Skattegården

Skattegården

Mellomgården

Micklagården

Skattegården

Klockaregården

Klockaregården

Klockaregården

Jonstorp

Hjultorp

Mängsholm

Tubbetorp

Gongstorp

Bäne

kikan

Kullen

Skogsbo

Manilla

Mossabo

Åtorpet

Holmakrok

Karlsstenen

Hål-Hål-

Hålväg

Hålväg

Hålvägar

Fornåkrar

Fornåkrar Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
FornåkrarFornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
Siene kyrka

Långmaden

Rävamaden

Svalbomosse

Stenbromossen

Hagen

Gåsa-

Ledet

Blåsås

Stensås

Stensås

Anneberg

Hagalyckan

Gröneslätt

Sävasmaden

Del av Bäne 3:2

Del av Bälinge 6:16

Objekt inom Bälinge-Nygård 1:9

70

95
75

90

125

115

110

140

125

125

Skola

Bergtäkt

Motorbana

Avfallsanläggning

Grustäkt

Risa

Gonås

Dammen

Holmen

gården

Berget

Grönäng

Högalund

Djupadal

Holstorp

Arentorp

Nordhult

NordgatanNordgatan

Tokebacka

Ellensdal

Fredsberg

Hallstorp

Mellantorp

Västerberg

Ettermaden

Kyllemaden

Övre Nygård

Dalbogården

Östergården

Ambjörntorp

Östergården

Tomasgården

Marbogården

Hallorstorp

Krusagården

Trulsagården

Frälsegården

Trulsagården

AlgutsgårdenLandbogården

Algutsgården

Bryngelsgården

BryngelsgårdenEngelsmansgården
Lilla Södergården

Stora Södergården

Hol

Bälinge

Olstorp

Gisslatorp

Sågbacken

Store hög

Trollstenen

åkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar
Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornåkrar

Fornlämningsområde

Hols kyrka

mossen

Ritamossen

Stora damm

Jorddammen

Kyllemads-

Kroksjömossen

Jorddammsmaden

Värlands mosse

Lilla Hjortemossen

Bäsjömaden

Bäle-

berget
Blåsås

Aspehög

Burbokärr

Kroksjöås

Dånebacken

Grävlingberget

Orrakullen

Timmeråsen
Skallafluget

Sandvadskullen

Bergaskogen

Rammsjön

Horssjön

Stora MunnsjönLilla Munnsjön

Stora Kroksjön

Risabäcken

Risabäcken

Bäsjöbäcken
Olstorpabäcken

0 2 km

Potentiellt förorenad mark
Fastighet med potentiellt
förorenad mark
Potentiellt förorenande
verksamhet

0 2 km

Utredningskorridor

Ny väg E20
Ny/ombyggd annan väg



100 Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2015-06-01

byggs om, till exempel väg 1781, finns risk för att 
asfalt med stenkolstjära påträffas. 

Konsekvenser i nollalternativet
Ingen åtgärd gör att eventuellt förorenade mas
sor ligger kvar orörda. Liten förväntad spridning 
föreligger i dagsläget.

Konsekvenser i utbyggnadsalternativet 
Om förorenade jordmassor skulle påträffas 
bör hantering av dessa ske innan, alternativt i 
samband med, entreprenadarbetet. Åtgärderna 
bedöms ge en liten positiv påverkan eftersom 
eventuella förorenade massor tas om hand. 

I kommande skede kommer miljöprovtagning 
att utföras i anslutning till potentiellt förorenade 
platser. Vägdikesmassor i anslutning till berörd 
del av väg E20 provtas. Övriga vägdikesmassor, 
som inte berörs av närhet till potentiellt föro
renade fastigheter, återanvänds inom projektet 
utan provtagning. Undersökning av eventuell 
förekomst av tjärasfalt kommer att utföras på de 
sträckor där asfalt ska rivas. Under byggskedet 
hålls uppmärksamhet på föroreningsindikation 
såsom förekomst av lukt, missfärgning eller 
inslag av avfall.

Miljöåtgärder
Inga miljöåtgärder föreslås.

7.4 Transporter med farligt gods

Allmänt
Olyckor brukar definieras som oönskade hän
delser med plötsliga förlopp som kan medföra 
skada på människor (tredje man), miljö och/eller 
egendom. I vägplanen för vägutbyggnaden har 
riskerna för driftskedet beskrivits för människa 
och miljö.

Risk kan betraktas som en sammanvägning 
av sannolikheten för att en negativ händelse 
(olycka) inträffar och dess konsekvenser. Risken 
kan minskas genom att åtgärder vidtas som är 
olycksförebyggande eller skadebegränsande, så 
kallade säkerhetshöjande åtgärder.

I MKBprocessen behandlas risker med farligt 
gods avseende människa och miljö. Arbetet med
riskhantering har omfattat en riskidentifiering 

samt en bedömning av konsekvenserna. Förslag 
till möjliga åtgärder ges. Riskidentifieringen är 
en viktig del av arbetet.

I riskutredningen är skyddsobjekten människa 
och hälsa, natur och vattenresurser. Människor 
som bor och vistas i vägens omgivning kan bli 
utsatta för risk vid en farligt godsolycka. När
det gäller natur och vattenresurser är skyddsob
jekten vattendrag som rinner ut i Säveån, våt
marker och andra områden längs sträckan samt 
isälvsavlagringar i anslutning till befintlig väg 
och ny vägsträckning.

Transporter med risk för läckage av farligt gods 
och läckage av drivmedel från tunga fordons 
drivmedelstankar utgör riskobjekt.

Vid bedömningen av åtgärdsbehov har även 
påverkan från vägdagvatten vägts in.

Sannolikheten för en vägtrafikolycka med tungt 
fordon och sannolikheten för en olycka med 
utsläpp av farligt gods har beräknats, för nuläget, 
nollalternativet och utbyggnadsalternativet. 

I beräkningarna av sannolikheten för en olycka 
med farligt gods har hänsyn tagits till att vägens 
standard är hög, sidoområdena gynnsamma och 
att det inte finns några av eller påfarter mellan 
Bälinge och Hjultorp. Beroende på detta har den 
beräknade sannolikheten reducerats med en 
faktor 2 (halverats).

Nuläge
Transporter med farligt gods måste i nuläget 
köra på väg E20 där de blandas med lokaltrafi
ken. Det innebär risker för de människor som 
bor och vistas i närheten av vägen. Även natur 
och vattenresurser kan förorenas i samband med 
en olycka med farligt gods.

Det bedömda antalet fordon med farligt gods 
som trafikerar den aktuella vägsträckan uppgår 
till cirka 75–80 fordon/dygn (2014). Andelen pet
roleumtransporter (ADRklass 3) brukar natio
nellt uppskattas till cirka 70 % av farligt gods
transporterna, vilket innebär 53–57 fordon/dygn. 
Vid Räddningsverkets inventeringar 1998, 2005 
och 2006 har mängden i ADR klass 1 nationellt 
uppskattats till <0,5 %, klass 2 6–8 % och klass 5 
0,5–4 % av totala mängden farligt gods.
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Nationellt utgör alltså ADR klass 1, 2 och 5 till
sammans cirka 10 % av den totala transporten av 
farligt gods. Det skulle innebära cirka 8 fordon/ 
dygn i nuläget som transporterar ADRklass 1, 2 
och 5 (ADR står för ett gemensamt europeiskt 
klassificeringssystem (klass 1–9) för transporter 
av farligt gods på vägar).

Sannolikheten för en olycka med farligt gods har 
för nuvarande väg beräknats till cirka en gång på 
6 år och sannolikheten för en olycka med utsläpp 
av petroleum från farligt godstankar har för 
nuvarande väg beräknats till cirka en gång på 34 
år. För utsläpp från drivmedelstank har sanno
likheten beräknats till cirka en gång per 10 år.

Ur ett riskperspektiv ligger idag 106 bostadshus 
inom 150 meter från nuvarande väg. Av dessa 
återfinns 26 av husen inom intervallet 0–30 
meter.

Miljökonsekvenser i nollalternativet
Människa och hälsa
Nollalternativet innebär att vägen blir kvar i be
fintlig sträckning och att inga åtgärder genom
förs. Transporterna med farligt gods kommer 
att fortsätta att köra som i nuläget och avstånd 
mellan bostäder och väg förändras inte. Jämfört 
med nuläget ökar risknivåerna för människa och 
hälsa eftersom sannolikheten för en olycka ökar 
med förväntad ökad trafikmängd. 106 bostads
hus kommer att befinna sig inom 150 meter från 
vägen varav 26 inom intervallet 030 meter.

Naturmiljö och vattenresurser
Sannolikheten för en olycka ökar jämfört med 
nuläget eftersom trafikmängderna bedöms öka.
För naturmiljö och vattenresurser är det en 
olycka med petroleumprodukter som är mest 
sannolik och som har den huvudsakliga påver
kan på vattenmiljön. Sannolikheten för en olycka 
med farligt gods har beräknats till cirka en 
gång per 4 år. Sannolikheten för en olycka med 
utsläpp av petroleum från farligt godstankar är 
för nollalternativet cirka en gång per 23 år. För 
utsläpp från drivmedelstankar har sannolikhe
ten beräknats till cirka en gång per 6 år.

Nollalternativet innebär att vägen blir kvar i be
fintlig sträckning mellan Bälinge och Vårgårda 
och att inga åtgärder görs för exempelvis dag
vattenhanteringen. Befintlig väg E20 passerar 

över bland annat Bäsjöbäcken och Risabäcken, 
samt ett antal biflöden till dessa och Säveån, 
med inga andra skyddsåtgärder än vägräcken.

Längs vägen finns ett antal enskilda vattentäkter, 
bestående av grävda eller bergborrade brunnar.

De mindre vattendragen som vägen korsar idag 
är redan belastade av vägdagvatten genom 
närheten till väg E20. Jämfört med nuläget 
ökar riskerna för naturmiljö och vattenresurser 
eftersom sannolikheten för en olycka ökar med 
förväntad ökad trafikmängd.

Miljökonsekvenser i utbyggnadsalternativet
Människa och hälsa
Utbyggnadsalternativet innebär att väg E20 
får högre standard och ny sträckning öster om 
nuvarande väg. Trafiken på E20 behöver då 
inte blandas med lokaltrafiken. Sju hus kommer 
att ligga inom 150 meter från vägen, jämfört 
med drygt 100 i nuläget/nollalternativet. Sex 
av de sju husen kommer att ligga på mer än 70 
meters avstånd från den nya vägen. Genom att 
den nya vägen byggs kommer huvuddelen av 
farligt godstransporterna att nyttja den nya 
sträckningen. På lokalvägen kommer i första 
hand endast transporter till fastigheterna att ske 
vilket kraftigt minskar risken för dem som bor 
nära dagens väg.

Sammanfattningsvis visar en riskbedömning 
för människa och hälsa, det vill säga samman
vägning av sannolikhet och konsekvens, att ny 
väg E20 påtagligt sänker riskerna jämfört med 
befintlig sträckning. 

Riskreducerande åtgärder kan vara att minska 
sannolikheten för att en olycka ska inträffa, men 
också att minska konsekvenserna av en olycka. 
Möjliga riskreducerande åtgärder som syftar till 
att minska konsekvenserna av en olycka är ex
empelvis jordvallar och trädridåer för att minska 
riskerna vid explosion och rätt utformade plank 
som kan minska riskerna vid brand och explo
sion.

Åtgärder har dock inte specifikt med detta syfte 
inarbetats i planen, då bedömningen är att de 
relativt få bostadshusen inte ligger på så nära 
avstånd från den nya vägen att det motiverar 
skyddsåtgärder. Skydd mot avåkning är på grund 
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av avståndet inte heller aktuellt med hänsyn till 
människa och hälsa.

I övrigt är det svårt att vidta riskreducerande åt
gärder för att minska konsekvenserna av olyckor 
som innebär utsläpp av giftig gas, explosiv gas 
och liknande.

Naturmiljö och vattenresurser
Sannolikheten för en olycka med farligt gods 
beräknas till cirka en gång per 6 år. Sannolikhe
ten för en olycka med utsläpp av petroleum från 
farligt godstankar har för ny väg E20 reducerats 
med en faktor 2 (halverats), med hänsyn tagen 
till vägens utformning och beräknas därmed till 
cirka en gång per 46 år. För utsläpp från drivme
delstankar har sannolikheten beräknats till cirka 
en gång per 12 år. 
Att sannolikheten blir mindre för utbyggd väg 
jämfört med nollalternativet beror på att vägen 
har hög standard, gynnsamma sidoområden och 
att den saknar av och påfarter mellan Bälinge 
och Vårgårda. 

Ett petroleumutsläpp vid en olycka med farligt 
gods eller utsläpp från drivmedelstankar på 
tunga fordon kan, beroende på var det inträffar 
längs den nya vägsträckningen, nå bland annat 
Trulsagårdsbäcken, Bäsjöbäcken, Risabäcken 
och Bergetbäcken, mindre bäckar som har na
turvärden. Det finns också flera våtmarker som 
är naturvärdesklassade i tidigare inventeringar 
och som utgör leklokaler för groddjur.

Förorening kan även ske av grundvattenföre
komsterna Hol och AlgutstorpHorla. Risken 
bedöms dock minska i utbyggnadsalternativet 
för grundvattenförekomsten Hol i jämförelse 
med nollalternativet. För grundvattenförekom
sten AlgutstorpHorla bedöms risken vara låg, 
men inte obetydlig.

Bedömningen för naturvärdena har gjorts utifrån 
den tid som Räddningstjänsten behöver för att 
hinna stoppa ett utsläpp. Här har den kritiska up
pehållstiden uppskattats till cirka 1 timme. I det 
ingår tid för transport till platsen, identifiering av 
vad som skett och var föroreningen är, samt tid 
innan insatsen med åtgärder har startats.

Dikena föreslås utformas som flacka och gräsbe
vuxna. På grund av terrängförhållandena utmed

ny väg E20, är utsläppspunkterna för vägdag
vattnet planerade i ett relativt stort antal punk
ter. Med en bedömd rinnhastighet om 0,5 meter/
sekund krävs en sträcka om cirka 1800 meter 
för att Räddningstjänsten ska kunna stoppa ett 
utsläpp innan det når recipient. Sträckor på över 
1800 meter förekommer bara på ett fåtal platser 
längs den aktuella sträckan.

En samlad riskbedömning för yt och grund
vattenresurser visar att risken blir mindre för ut
byggd väg i och med att betydligt färre enskilda 
brunnar riskerar att påverkas och vägen i övrigt 
även hamnar på längre avstånd från viktiga 
grundvattentillgångar.

För naturvärden är riskbilden mer splittrad. 
Sannolikheten för utläckage av farligt gods har 
bedömts vara mindre för utbyggd väg jämfört 
med nollalternativet. Med ny väg inarbetas 
skyddsåtgärder som vegetativa slänter och diken, 
samt på ett par platser fördröjningsdammar, 
vilket gör att ny väg jämfört med nollalternativet 
medför en minskad risk för negativa konsekven
ser för naturvärden. Dock kan lokal påverkan bli 
stor vid ett eventuellt läckage från farligt gods
olycka, då vägen passerar vattendragen högre 
upp i avrinningssystemet där vattendragen är 
känsligare på grund av mindre flöde och lägre 
buffrande förmåga.

Miljöåtgärder
Inarbetade åtgärder

•	 Fördröjningsåtgärder i form av dämda diken 
och dagvattendammar har föreslagits i några 
punkter utmed ny vägsträcka (se avsnitt 6.2). 
Dessa ger möjlighet för Räddningstjänsten 
att kunna omhänderta en del av läckage från 
farligt godsolycka.
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8. Övrig miljöpåverkan

8.1 Anpassning till klimatpåverkan

Hösten 2007 presenterade regeringen sin Klimat 
och sårbarhetsutredning (SOU 2007:60) och 
fastställde nödvändigheten av att påbörja an
passningen till de klimatförändringar som sker. 
Utredningen säger att den fysiska planeringen 
bör anpassas efter de framtida riskerna och 
innehåller också en lista med åtgärder och för
slag på hur sårbarheten för översvämningar, ras, 
skred och erosion kan minskas. Bland annat sägs 
att ”Anpassningar av transportinfrastrukturen 
till ett förändrat klimat bör ingå i de transport
politiska målen. Medel till klimatanpassning av 
transportinfrastrukturen bör avsättas. Riskerna, 
framförallt i väg och järnvägsnäten, bör kart
läggas och åtgärder genomföras.” (Ur Samman
fattningen i Klimat och sårbarhetsutredningen 
SOU 2007:60).  

Det är viktigt att beakta klimatförändrings
problemen i den fysiska planeringen, inte minst 
i västra Sverige där framtidsscenarier säger att 
vi kommer att få en ökad nederbörd med ökad 
avrinning som följd. De stabilitetsproblem som 
råder på många håll i Västra Götaland är också 
angelägna att beakta i samhällsplaneringen.

I samband med vägprojekt och vid beräkningar 
av kapacitet i system för dagvattenhantering 
måste hänsyn tas till framtida nederbörd och av
rinning så att kapaciteten dimensioneras för att 
kunna möta de framtida behoven. Även prognos
tiserade extrema väderförhållanden, till exempel 
med lokala häftiga regn/skyfall, ställer ökade 
krav på dagvattenhanteringen i infrastrukturen. 

Klimatförändringarna gör att de kortvariga häftiga 
regnen kan komma att medföra högre risk för 
översvämningar i anslutning till vägtrummor 
och andra dagvattenanläggningar. Andelen 
hårdgjord yta kommer att öka med ny väg E20 
vilket kommer att medföra ökade dagvatten
mängder. Nya trummor som förläggs under ny 
huvudväg har dimensionerats enligt Trafikverkets 
krav. Val av dimensioner har gjorts efter kom
pensation för klimatförändringarna. Risken 
för översvämningar har därmed minskats. Vid 
större regn än de som vägen och dagvatten

lösningarna har dimensionerats för, riskeras 
översvämning i anslutning till ny väg. 

För övriga åtgärder i systemet för omhänder
tagande av vägdagvatten se avsnitt 5.3 Naturmiljö 
och 6.2 Yt och grundvatten.

8.2 Påverkan under byggtiden

För den aktuella sträckan bedöms byggtiden 
till cirka 4 år. Påverkan på den närmaste om
givningen kan tillfälligt bli stor under själva 
byggtiden. Denna påverkan kan också leda till 
bestående konsekvenser eller konsekvenser 
under en längre tid. Dessa konsekvenser be
handlas i kapitlen 57. Här beskrivs endast de 
konsekvenser som uppstår under byggtiden och 
kort tid därefter. I kapitel 11 beskrivs förslag till 
kontrollåtgärder och det som kontrollen i första 
hand ska riktas mot. 

Byggandet av en väg medför ett omfattande 
arbete med sprängningar, transporter, mass
förflyttningar och byggnation av vägbroar och 
portar. Den påverkan som vägbyggnadsarbetena 
medför består av avgasutsläpp, buller och vibra
tioner, stoft och damm samt grumling av vatten
drag. Byggandet kan generera överskottsmassor 
och fasta restprodukter som måste tas om hand. 

Anläggandet av den aktuella vägsträckan kom
mer att genomföras som en totalentreprenad, 
vilket innebär att det är den upphandlade entre
prenören som detaljprojekterar både konstruk
tioner och byggteknik utifrån Trafikverkets krav. 
Krav på funktion och kvalitet säkerställer att 
tillräckliga skyddsåtgärder och kontroll genom
förs för såväl den färdiga anläggningen som för 
byggskedet.

Områden närmast intill det permanenta väg
området kommer att behövas för olika ändamål 
under byggtiden. I vägplanen fastställs sådana 
områden med tillfällig nyttjanderätt. Vägområdet 
och område med tillfällig nyttjanderätt utgör 
arbetsområdet.
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För att kunna bygga vägen fordras material 
utifrån, till exempel asfalt och material till broar.  
Under byggtiden behöver såväl fordon som 
drivmedel ställas upp och byggmaterial mellan
lagras. Detta kommer i huvudsak att ske i arbets
området. På större delen av sträckan föreslås 
en 10 meter bred remsa på båda sidor om vägen 
upplåtas med tillfällig nyttjanderätt. Den kom
mer att användas för transporter, vid borrnings
arbeten i berg, schaktningsarbeten och tillfälliga 
upplag av exempelvis jordmassor. Vid särskilt 
skyddsvärda områden kommer remsan att göras 
smalare eller i vissa fall inte finnas. 

Ibland behöver man också använda mark utanför 
de fastställda områdena vilket kräver tillstånd från 
markägaren och i vissa fall från Länsstyrelsen.  

Behovet av arbetsvägar i projektet för åtkomst 
till väglinjen kommer att tillgodoses främst via 
de allmänna vägarna, men även enskilda vägar 
kan bli aktuella. 

En särskild miljöplan som redovisar hur 
entrepre nören avser att hantera miljöfrågor i 
entreprenaden ska upprättas av entreprenören. 
Miljökrav i entreprenadförfrågan, villkor från 
myndighetsbeslut med mera samt krav enligt 
Trafikverkets generella miljökrav vid entrepre
nadupphandling (TDOK 2012:93), kommer att 
ligga till grund för en sådan miljöplan. Det kom
mer också att ställas krav på särskilda arbets
beredningar för arbeten som kan påverka miljön.

I förfrågningsunderlaget kommer också att 
ställas krav på relevant miljökompetens vid 
både projektering och produktion samt upprät
tande av kontrollprogram för olika miljökritiska 
moment.

Trafik
Väg E20 är idag högt trafikerad. En byggnation 
i ny sträckning innebär att störningarna på be
fintlig E20 blir begränsade och mest kommer att 
omfatta områdena kring Bälinge vid anslutning 
till trafikplatsen, vid Siene där ny E20 korsar 
nuvarande E20 och i Vårgårda vid anslutning 
till befintlig väg vid trafikplats Hjultorp. Vid 
 Bälinge och Vårgårda blir störningarna begrän
sade i tid till cirka 6 respektive 12 månader då 
den nya vägen ansluts till befintlig E20.

För övriga allmänna vägar blir det störningar för 
väg 1778 då en ny bro för E20 byggs över vägen 
och för vägarna 1779 och 1781 som E20 kommer 
att passera över. 

Ökade transporter till och från byggarbetsplatsen 
kan under byggtiden medföra försämrad fram
komlighet på befintliga allmänna vägar. Även det 
enskilda vägnätet kan komma att belastas. 

Förslag till åtgärder
Vid inkoppling av ny E20 till den då utbyggda 
motorvägen KristineholmBälinge kan det bli 
aktuellt med en omläggning av trafiken under 
en kortare period. Troligen kommer då den nya 
anslutningen till befintlig E20 att användas.

Vid utbyggnad av bron över väg 1778 kan det 
bli aktuellt att stänga av vägen under kortare 
perioder eller under en längre sammanhållande 
period. Trafiken kommer i så fall att ledas på det 
övriga allmänna vägnätet.

Lokal omledning av trafiken kommer att krävas 
vid utbyggnad av ny bro över vägarna 1779 och 
1781, som kommer att få en gemensam passage 
under E20.

Vid byggnation av ny bro för befintlig E20 över 
ny motorväg föreslås E20trafiken ledas om norr 
om det nya broläget.

För att underlätta byggnationen väster om trafik
plats Hjultorp föreslås att E20trafiken leds via 
den nya lokalvägen som ansluter till trafikplatsen 
norr om E20. Lokalvägen behöver då byggas ut i 
ett tidigare skede.

I samband med passage av enskilda vägar och 
skogsbilvägar kommer tillfälliga passagemöjlig
heter att anordnas.

Boendemiljö
Transporter till och från byggarbetsplatsen kan 
ge upphov till köbildning med risk för ökande 
buller och vibrationer för de närboende utmed 
befintliga vägar. Antalet bostadshus inom om
rådet för den nya sträckningen är begränsat och 
konsekvenserna för boendemiljön under byggti
den bedöms som små. Inget bostadshus kommer 
att ligga närmare den nya vägen än 30 meter. 
Trots detta kan störningar uppstå till följd av 
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buller, damm och utsläpp. I anslutning till större 
bergskärningar kan buller uppstå till följd av 
krossning av berg. 

Vibrationer kan uppstå till följd av spräng
nings och pålningsarbeten. Vid sprängning 
kan vibrationsskador uppstå på fastigheter som 
ligger närmare än 100150 meter. Skador från 
tryckvågor i luften kan också uppstå inom cirka 
250 meter från sprängningsplatsen.

Förslag till åtgärder
För bullerstörningar under byggtiden gäller att 
de i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 
från byggarbetsplatser angivna riktvärdena inte 
överskrids. Arbeten ska i huvudsak ske under 
dagtid. 

Kulturmiljö
Vid arbeten är det viktigt att de sker med 
vaksamhet och skonsamhet så att inte skador 
på skyddade kulturmiljöer, däribland fornläm
ningar, uppstår. 

Förslag till åtgärder
Fornlämningar i vägområdets närhet eller i 
 anslutning till arbetsvägar kan komma att av
gränsas. 

Naturmiljö
Naturmiljön vid det skogliga biotopskydds området 
innehåller höga naturvärden. Även vissa av de 
vattendrag och våtmarker som kommer att korsas 
är värdefulla, liksom hällmarksvegetation. 

Förslag till åtgärder
Intrånget i värdefulla naturmiljöer ska minimeras. 
Värdefulla naturmarkspartier kan komma att 
avgränsas. 

Behovet av tillfälliga grodpassager bedöms i 
samband med byggskedet.

Områden för tillfällig nyttjanderätt under bygg
tiden fastställs utanför det permanenta vägom
rådet. 

För att erhålla liknande vegetation som före 
vägutbyggnaden ska avbaningsmassor som 
schaktats av läggas tillbaka så att det stämmer 
med omtilliggande markvegetation.

Arbetsområdet och etableringsområden ska 
återställas efter arbetets färdigställande. Åter
ställandet är viktigt och har betydelse inte bara 
för vegetationen utan har även betydelse för 
landskapsbilden och trafikanternas upplevelse 
av landskapet. 

Område med tillfällig nyttjanderätt minimeras 
förbi det skogliga  biotopskyddsområdet, för att 
minimera påverkan på det återstående området 
söder om den nya vägen.

Vattendrag/vattentäkter
Inom området finns flera mindre vattendrag. 
Vid arbeten i eller nära dessa kan de påverkas 
framförallt genom att vatten som avrinner från 
arbetsområdet tar med sig grumlande partiklar. 
Schaktarbete kan också påverka våtmarker, yt 
och grundvatten genom dränering. 

Berggrunden har på flera lokaler utmed väg
sträckan bedömts innehålla förhöjd svavel
halt. Svavelhaltigt berg riskerar att sänka pH i 
vattendrag och lösa ut metaller, vilket i sin tur 
riskerar att skada det akvatiska livet. Risk för 
försurning av känsliga vattendrag till följd av 
förhöjda svavelhalter i bergmaterialet uppstår i 
samband med stora bergupplag eller långa och 
höga bergskärningar. Massupplag med svavel
haltigt berg riskerar, utan skyddsåtgärder, att ge 
omgivningspåverkan. 

Förslag till åtgärder
Åtgärder kommer att vidtas för att minska  
grumling, sedimenttransport och spridning 
av föroreningar. För att förhindra påverkan på 
vatten miljön bör grumlat vatten från schakt
arbeten inte ledas direkt till befintliga vatten
drag eller våtmarker. Särskild försiktighet ska 
iakttas vid arbeten nära vattendrag/vattentäkter 
så att eventuella utsläpp från entreprenad
maskiner i form av läckage och dylikt inte uppstår. 
Vattenkvaliteten i recipienterna kontrolleras 
under byggtiden.

Vid vattenverksamhet kommer skyddsåtgärder 
att regleras i särskild ordning.

Förorenad mark
Inom utredningsområdet finns potentiellt föro
renad mark.
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Förslag till åtgärder
Vid schaktning hålls uppmärksamhet på förore
ningsindikation såsom förekomst av lukt, miss
färgning eller inslag av avfall. 

Enligt Trafikverkets anvisningar för hantering 
av vägdikesmassor (Vägverket publikation 
2007:101: Hantering av vägdikesmassor – råd 
och rekommendationer) kan vägdikesmassor 
från vägar med <10 000 ÅDT (årsdygnstrafik) 
användas för vägändamål utan provtagning, 
förutsatt att inte misstanke om förorening finns. 
Detta gäller alla vägar som planerad väg korsar 
men inte nuvarande väg E20. 

Naturresurser
Inom det aktuella området finns produktions
skog och jordbruksmark. Delar av jordbruks 
och skogsmarken kommer att tas i anspråk med 
tillfällig nyttjanderätt. Detta innebär skördebort
fall under cirka fyra år samt att skog kommer att 
avverkas innan den nått optimal avverkningsålder. 

Förslag till åtgärder
Efter byggtiden återställs den ianspråktagna 
marken till jordbruks/skogsmark.

8.3 Indirekta och kumulativa effekter

Allmänt
Med indirekta miljöeffekter avses bland  
annat:

•	 Miljöpåverkan genom sekundär exploatering.
•	 Miljöpåverkan genom ändrad trafik på andra 

vägavsnitt på grund av att aktuellt vägprojekt 
givit systemeffekter i form av ändrad till
gänglighet eller förändrat färdmedelsval.

•	 Andra förändringar av miljöpåverkan orsa
kade av aktuellt vägprojekt.

Sekundär exploatering
Den nya vägutbyggnaden kommer att öka attrak
tionskraften och sannolikheten för utbyggnad 
av nya verksamhetsområden och bostadsområ
den. Om det byggs nya verksamheter leder det 
troligen till ett större transportarbete. De ökade 
transporterna innebär inga nämnvärda försäm
ringar av luftkvaliteten från hälsosynpunkt men 
bidrar till växthuseffekten och innebär ökade 
utsläpp av försurande och gödande ämnen till 

luft. Nya verksamhets och bostadsområden kan 
innebära att områden med förhöjda natur, kultur 
och friluftslivsvärden tas i anspråk.

Anpassningar och åtgärder som görs för att 
minska barriäreffekter för faunan kan motverkas 
av exploatering i närheten av de stråk som blir 
viktiga för olika djurgrupper när vägen har byggts.

Ändrade resmönster
På den aktuella sträckan för ny väg E20 finns 
inga nya trafikplatser planerade. En viss omför
delning av trafiken mot trafikplatserna i väster 
respektive öster (Bälinge och Hjultorp) kan 
förväntas längs lokalvägen (gamla vägsträck
ningen) för att trafikanterna ska komma ut på ny 
väg E20. Utbyggnaden väntas dock inte medföra 
några ändrade resmönster med överflyttning av 
trafikanter mellan olika trafikslag. 

Kumulativa miljöeffekter
Kumulativa effekter innefattar både direkta och 
indirekta miljöeffekter (se ovan). Utöver den 
planerade verksamhetens effekter ska också tidi
gare och pågående verksamheter samt verksam
heter inom en överskådlig framtid inkluderas. 

Faunapopulationen inom utredningsområdet 
är redan idag påverkad av de befintliga vägarna. 
Ytterligare en väg i området, utbyggnad av väg 
E20, kommer att leda till att fragmenteringen av 
landskapet ökar och kan leda till inskränkningar 
i djurens möjligheter att förflytta sig. En sådan 
förändring kan leda till att arter inte längre har 
fullständiga biotoper och eventuellt försvinner 
från området med minskad biologisk mångfald 
som följd. Tillsammans med utbyggnaden av 
verksamhets och bostadsområden enligt kom
munernas översiktsplaner, bedöms detta kunna 
leda till att arealerna för djuren minskar och 
att djuren trängs undan och får söka upp nya 
områden. 
 
I samband med planering och utbyggnad av 
bostäder och verksamhetsområden krävs detalj
plan och eventuellt miljöbedömningar, vilket 
kan reglera miljöpåverkan.
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9. Samlad bedömning mot miljömål

ningsmål under hela perioden 20112019. Dess
utom har detaljerade mål för den närmaste 
treårsperioden tagits fram.
 
Vårgårda kommun har lokala miljömål, som är 
en del av kommunens visionsarbete. Målen är 
följande: kommun med stark miljöprofil, vackra 
landskap och biologisk mångfald, miljö och 
klimat smart byggande och boende inklusive lokaler 
för olika verksamheter, miljö och klimat smarta 
transporter inklusive minskade utsläpp av växt
husgaser, miljö och klimatsmart konsumtion 
samt miljö och klimatsmart energianvändning 
i kommunen. Miljömålen har en annan struktur 
och indelning än de nationella miljömålen, men 
kan ändå sägas utgå från dessa. 

De fyra målen ”Begränsad klimatpåverkan”, 
”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning” och 
”Skyddande ozonskikt” sammanfaller till stor del 
varför de redovisas ihop under rubriken ”Mål för 
utsläpp till luft”. Målen för ”Ingen övergödning”, 

”Myllrande våtmarker”, ”Giftfri miljö” samt 
”Levande sjöar och vattendrag” redovisas under 
rubriken ”Mål för utsläpp till dag och ytvatten”. 

”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ett rikt odlingsland
skap” samt ”Levande skog” redovisas ihop under 
rubriken Mål för land och vattenmiljöer. God 
bebyggd miljö redovisas för sig.

Nedan redovisas överensstämmelse med de 
nationella målen. 
 

9.1 Allmänt

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljö kvalitets
mål (miljömål) för en hållbar samhällsutveck
ling. En hållbar samhällsutveckling inne bär 
att nuvarande och kommande generationer ska 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

De miljömål som i första hand berörs av väg
planen är:

•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning 
•	 Giftfri miljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Myllrande våtmarker 
•	 Levande skogar
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 God bebyggd miljö
•	 Ett rikt växt och djurliv

Nya och ändrade regionala miljömål för Västra 
Götalands län beslutades 2008 av länsstyrelsen 
och för målet ”Levande skogar” av Skogsstyrel
sen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har i 
samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Göta
landsregionen tagit fram förslag till nya regio
nala miljömål för Västra Götaland, som varit ute 
på remiss under hösten 2014. Länsstyrelsen har 
fått in synpunkter på i första hand de regionala 
tilläggsmålen som föreslås under miljökvali
tetsmålen och kommer att bearbeta dessa och ta 
beslut om nya mål under 2015.

Alingsås kommun har lokala miljömål, som ingår 
i de övergripande målen för samhällets utveck
ling. Alingsås miljömål gäller 20112019. Målen 
utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. 
Miljömålen är grupperade i tre huvudområden: 
Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället. 
Dessa områden rymmer målsättningar inom 14 
miljökvalitetsområden. För varje huvudområde 
finns övergripande mål för 20112019 framtagna. 
De övergripande målen anger inriktningen på 
lång sikt och är tänkta att fungera som inrikt
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FÖRENLIGHET MED NATIONELLA MILJÖMÅL
Biltrafiken inom området kommer inte att öka 
nämnvärt och nysträckningen av vägen leder till 
inte till någon förändring av total körsträcka i 
regionen. Därför bedöms vägutbyggnaden varken 
motverka eller bidra till att miljömålen för utsläpp 
till luft uppnås.

Mål för utsläpp till dag- och ytvatten
Utsläpp till vatten omfattas av följande  
nationella miljömål:

•	 Bara naturlig försurning
•	 Giftfri miljö
•	 Ingen övergödning
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Myllrande våtmarker 

Vägdagvattnet kan vara förorenat av fasta par
tiklar, metaller och oljerester. Kraftigt förorenat 
dagvatten kan också uppkomma i samband 
med olycka och/eller i form av släckvatten vid 
brand. Det är därför viktigt att rena dagvatt
net innan det avleds vidare till recipienter och 
vid händelse av olycka bör det dessutom finnas 
möjlighet att kunna samla upp föroreningarna 
så att utsläpp till recipienter förhindras. För 
att motverka stora momentana flöden som kan 
orsaka översvämningar eller överbelastning av 
dagvattensystemen är det också viktigt att mins
ka mängden dagvatten samt se till att fördröja 
avrinningen så att utjämnade flöden erhålls.
Det är också viktigt att dagvattnets rörelse i 
landskapet bibehålls eller återskapas så att våt
marker och vegetation får fortsatt god vattenför
sörjning. 

Påverkan
Dagvattnet från väg E20 kommer enligt vägpla
nen att omhändertas för rening i grunda diken, 
i dämda diken och i fördröjningsdammar som 
bidrar till att fördröja flödena så att fastläggning 
och sedimentation kan ske innan dagvattnet leds 
vidare till respektive recipient.

Den i vägplanen föreslagna utformningen av 
dagvattenlösningar bedöms leda till att vatten
förhållandena i landskapet i stort bibehålls. 
Vägutbyggnaden kommer dock att medföra att 
några våtmarker riskerar att dräneras ut.

9.2 Överensstämmelse med  
miljökvalitetsmål

Mål för utsläpp till luft
De nationella målen för en god luftmiljö finns 
under målen för:

•	 Begränsad klimatpåverkan
•	 Frisk luft
•	 Bara naturlig försurning
•	 Skyddande ozonskikt 

Samtliga dessa mål syftar till att minska utsläp
pen av föroreningar till luft som påverkar vårt 
klimat, människors hälsa, övergödning genom 
utsläpp av kväveoxider och så vidare. Flera av 
målen har visat sig svåra att nå och den största 
källan till föroreningar är biltrafiken. Om trafi
ken och dess utsläpp av kväveoxider, koldioxid, 
kolväten och partiklar kan begränsas kommer 
flera av ovan uppräknade miljömål att få en 
positiv utveckling, det vill säga medverka till att 
miljömålen uppnås.

Påverkan
Vägplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad 
av väg E20 till motorvägsstandard i ny sträckning. 
Genom att förbättra framkomligheten kan det 
leda till ett jämnare trafikflöde men också högre 
hastigheter vilket innebär något högre utsläpps
nivåer. Vägens omlokalisering innebär en lika 
lång sträcka och bedöms inte leda till omför
delning av dagens trafik eller påverka trafik
mängden nämnvärt. 

FÖRENLIGHET MED NATIONELLA MILJÖMÅL
Vägutbyggnaden bedöms i huvudsak vara förenlig 
med miljömålen för en god vattenmiljö.



109Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2015-06-01   

FÖRENLIGHET MED  NATIONELLA MILJÖMÅL
Vägutbyggnaden bedöms inte uppfylla miljömålen 
då skyddsvärda naturområden samt skogs- och 
jordbruksmarker kommer att beröras och vissa 
värden går förlorade eller påverkas negativt.

Påverkan
Exploatering av naturmark innebär ett intrång 
och påverkan för de växter och djur som lever 
inom området. Det kan också medföra att områ
den utanför själva vägområdet påverkas genom 
ändrade avrinningsförhållanden, störningar i 
form av ljus och buller med mera.

Förslaget kommer att medföra intrång i områden 
som är skyddsvärda från naturvårdssynpunkt, 
påverka biotopskyddade objekt samt inverka på 
omgivningen på ett sådant sätt att även områden 
utanför vägplanens område riskerar att påverkas 
negativt. Exploateringen av skogs och odlings
marken innebär ett intrång och att vissa mark
ägare får delar av sin jordbruks och skogsmark 
avskilda av den nya vägen. Fortsatt nyttjande 
och tillgänglighet till marken kommer att säker
ställas via underfarter och nya tillfartsvägar där 
så är möjligt. Trots det bedöms att tillgänglighet 
och åtkomst till jordbruks och skogsmarkerna 
försämras med ny E20.

Mål för land- och vattenmiljöer
Av de nationella miljökvalitetsmål som behandlar 
ekosystem och hållbart nyttjande av ekosystem i 
olika typer av miljöer är följande relevanta i det 
här sammanhanget:

•	 Levande skogar 
•	 Ett rikt växt och djurliv
•	 Ett rikt odlingslandskap
•	 Levande sjöar och vattendrag
•	 Myllrande våtmarker 

Det nationella miljömålet för Levande skogar 
anger att skogars och skogsmarkers värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kultur
miljövärden och sociala värden värnas.  

Miljömålet om ett rikt växt och djurliv anger 
att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, både för nuvarande 
och kommande generationer. Arternas livsmil
jöer ska värnas så att en långsiktig fortlevnad 
och livskraftiga bestånd med tillräckligt stor 
genetisk variation erhålls. Människor ska ha 
tillgång till en god natur och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, både som grund för hälsa 
och som grund för god livskvalitet och välfärd. 

Miljömålet om ett rikt odlingslandskap anger att 
odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfal
den och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

För miljömålet om Levande sjöar och vattendrag 
gäller att inlandsvattnen ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.  

Miljömålet för myllrande våtmarker säger att 
våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värde
fulla våtmarker bevaras för framtiden.
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God bebyggd miljö
Det nationella miljömålet anger att städer, tät
orter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur och kultur
värden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas 
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig 
god hushållning med mark, vatten och andra re
surser främjas. I miljömålet ingår också mål om 
minskat buller och minskande avfallsmängder.

Påverkan
Genom utbyggnad av väg E20 skapas bättre 
boende miljö för boende utmed dagens vägsträck
ning, som också har stora kulturmiljövärden. 
Risken för olyckor, bullerstörningar och risken 
för olyckor från transport av farligt gods minskar. 
För att få en bra resurshushållning ska massbalans 
eftersträvas inom vägområdet när det gäller 
stenmaterial för grundläggning. 

9.3 Överensstämmelse med  
projektmål 

Trafikverket ska arbeta med projektmål inom 
många områden i vägplaneringen.  Projektmål 
för natur och kulturmiljö samt friluftsliv ska 
integreras i verksamheten. Utöver rent tekniska 
mål om vägens funktion har även miljömål for
mulerats för projektet.  

1. Färden längs ny väg ska ge en positiv upp-
levelse av det omgivande landskapet.  
 
Bedömning: Väglinjen följer landskapets 
storskaliga terrängformer, vilket förstärker 
landskapsupplevelsen. Dock kommer bankar 
och skärningar att krävas återkommande, 
vilket inte medverkar till en positiv upple
velse av landskapet. Mötet mellan skogsmark 
och kulturbygd vid Bälinge lyfts fram på ett 
positivt sätt medan motsvarande möte i Tub
betorp inte är lika distinkt. Utifrån förutsätt
ningarna tillgodoses målet relativt väl.  

2. Boende som berörs av ny väg ska uppleva 
en trygg och tillgänglig närmiljö med mini-
merade störningar från trafiken.  
 
Bedömning: Genom trafikavlastningen på 
nuvarande väg E20, som kommer att övergå 
till lokalväg med gång och cykelfält, kommer 
tillgängligheten och framkomligheten på vä
gen att öka för såväl fordonstrafikanter som 
för oskyddade trafikanter. Den nya vägen 
kommer att utgöra en barriär men kan korsas 
säkert i passager över/under ny väg. Buller
störningar från ny väg kommer att åtgärdas 
med buller skyddsåtgärder. Vägplanen ger 
förutsättning för en utformning av vägportar 
som kan upplevas trygga. Utifrån förutsätt
ningarna tillgodoses målet relativt väl.

3. Vägförslaget skall ge förutsättningar för 
ett fortsatt jord- och skogsbruk för enskil-
da fastighetsägare.  
 
Bedömning: Skogs och jordbruket kommer 
att påverkas både genom arealbortfall och 
genom sämre tillgänglighet till skogs och 
jordbruksmarken, som dock delvis kompen
seras av ett antal passager över/under ny E20. 
Eventuell omarrondering som kan förbättra 

FÖRENLIGHET MED NATIONELLA MILJÖMÅL
Under förutsättning att riktvärden för buller och 
att massbalans eftersträvas, bedöms vägplanen 
vara förenlig med de intentioner som anges i 
miljömålet. Förbättrad boendemiljö längs befintlig 
E20 gynnar även kulturmiljöfrågorna.

SAMLAD BEDÖMNING UTIFRÅN  
MILJÖMÅLEN
Genomförandet av vägplanen bedöms vara 
förenligt med de nationella och regionala 
miljömålen för luft, dag- och ytvatten samt 
bebyggd miljö. Vägplanen bedöms däremot inte 
uppfylla miljömålen för Ett rikt växt- och djurliv, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap 
samt Levande skogar.
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förutsättningarna för jord och skogsbruk 
kan göras i ett senare skede. Utifrån förut
sättningarna tillgodoses målet relativt väl.

4. Rimliga åtgärder för att minska barriär-
effekter för jord- och skogsbruk samt för 
frilufts livet ska vidtas.  
 
Bedömning: De flesta av de korsande en
skilda och allmänna vägarna kommer att ha 
kvar sin funktion även efter det att vägen är 
utbyggd genom att de leds om och förs genom 
portar/ över broar under/över ny E20. Detta 
gör att vägens barriäreffekt för brukarna och 
de kringboende minskas. I vissa fall kom
mer nuvarande brukningsvägar att behöva 
ändras eller stängas med omväg som följd för 
brukarna. Passagerna kommer även att fung
era som passager för friluftslivet. Målet anses 
vara uppnått. 

5. Djurens tillgänglighet till skogsområdet 
samt faunans behov av rörelse för fortlev-
nad och utveckling ska vara god.  
 
Bedömning: Utmed sträckan planeras ett an
tal möjligheter där faunan kan passera vägen. 
 Behovet tillgodoses för såväl det större viltet 
som för småvilt. Möjlighet finns för djuren 
att fritt passera under bron över Bäsjöbäcken 
och väg 1778. En större faunabro planeras i 
närheten av Gongstorp. Portar och mindre 
broar i korsningarna med skogsbilvägar kom
mer också att kunna fungera som passager 
för faunan. I övrigt planeras trummor för det 
mindre viltet. Utbyggnadsförslaget kommer 
att minska dödligheten för faunan vid pas
sage av den nya vägen, genom att viltstängsel 
och faunapassager kommer att anläggas.
Målet anses uppfyllt.

6. Bergskärningar, bankar och etablering av 
vegetation ska samverka med landskapets 
karaktär genom rätt utformning. 
 
Bedömning: Målet kan tillgodoses först i 
framtagning av förfrågningsunderlag och i 
entreprenadskedet. Vägplanen ger goda för
utsättningar för denna utformning.

7. Genom en effektiv masshantering ska alla 
massor i första hand hanteras inom väg-
projektet och samtidigt främja de landskap-
liga värdena och förståelsen av landskapet.  
 
Bedömning: Föreslagen väglinje har anpas
sats till landskapets värden i möjligaste mån. 
De överskottsmassor som uppstår i projek
tet, som inte kan användas för vägbyggnad, 
föreslås i första hand användas till markmo
dellering i anslutning till en av faunapassa
gerna samt till bullervallar. De volymer som 
återstår föreslås placeras på platser som inte 
är så framträdande. Målet är delvis uppnått.

8. Vattenkvaliteten i yt- och grundvatten ska 
bibehållas och vattenförsörjning i omgi-
vande landskap bestå.   
 
Bedömning: Med de föreslagna skyddsåtgär
derna görs bedömningen att projektmålet för 
yt, grund och dricksvatten i stort kommer 
att uppnås. Lokal påverkan kan inte uteslutas 
på enskilda brunnar och mindre vattendrag.  

9. Riksintresseområdenas värden ska behål-
las och möjlighet till förbättringar eller 
förstärkningar av värdet ska beaktas.  
 
Bedömning: Ny väg kommer att innebära en 
påverkan på riksintresseområdena för natur
vård och indirekt för kulturmiljövård. Vägen 
kommer att utgöra en barriär för växter och 
djur. Jordbruket är en viktig förutsättning för 
fortsatt skötsel och bibehållande av områdets 
funktioner. Avlastningen av befintlig E20 ger 
en ökad tillgänglighet till kulturmiljön kring 
Tubbetorp. Målet bedöms endast uppnås 
delvis. För att nå måluppfyllelse krävs ytter
ligare särskilda åtgärder, som Trafikverket 
inte har rådighet att utföra inom ramen för 
vägförslaget.
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10. Sammanställning av miljökonsekvenser

att den blir en stor barriär för djuren att passera. 
Genom att viltstängsel sätts upp längs hela 
sträckan ökar barriäreffekten betydligt för faunan. 
För att minska vägens barriäreffekter kommer 
faunapassager att anläggas längs sträckan. Andra 
negativa miljökonsekvenser för naturmiljö av 
ny E20 utgörs av intrång i det skogliga biotop
skyddsområdet, påverkan på våtmarker, vatten
drag och generella biotopskyddsobjekt. 

De största negativa konsekvenserna för kulturmiljö 
och landskap utgörs av en förändring av kulturland
skapet i Bälinge upp mot Gisslatorp och viss visuell 
påverkan på riksintresseområdet kring Tubbetorp. 

Med utbyggnadsförslaget och de föreslagna åt
gärderna för omhändertagande av vägdagvatten 
bedöms vägförslaget som helhet innebära små 
negativa konsekvenser för vattenförekomsterna. 

Beträffande utbyggnadsförslagets konsekvenser 
av en eventuell farligt godsolycka blir vägen 
säkrare och sannolikheten för att en farligt 
godsolycka sker minskar, men om en olycka väl 
inträffar kan de lokala konsekvenserna bli stora 
på grund av att vägen passerar vattendragen 
högre upp, där de är känsligare på grund av min
dre flöde och lägre buffrande förmåga. I Bälinge, 
Tubbetorp och Hjultorp är det korta rinntider 
till Säveån, men åtgärder för fördröjning av väg
dagvattnet har föreslagits.  

Jordbruksverksamheter påverkas i Bälinge och i 
Tubbetorp, dels genom arealbortfall och dels ge
nom att jordbruksmarkerna blir mer svårtillgäng
liga för jordbrukarna. Skogsbruket påverkas längs 
sträckan, både genom arealbortfall och genom att 
fastighetsägarna i vissa fall får försämrad tillgäng
lighet till sina skogsskiften. Tillgängligheten till 
jordbruks och skogsmarkerna kommer att begrän
sas och styras till över och underfarter vid ny E20. 

Det stora oexploaterade skogsområdet har stora 
frilufts och rekreationsvärden, vilka kommer 
att påverkas av den nya vägen. Ny E20 kommer 
att utgöra en barriär för det rörliga friluftslivet 
och också för bland annat orientering. Även här 
kommer tillgängligheten till skogsområdet att 
styras av de passager som kommer att finnas 
över/under den nya vägen.

10.1 Allmänt

Syftet med föreliggande kapitel är att ge en 
samlad bild av vägprojektets miljökonsekvenser 
och samtidigt peka på de punkter där de största 
konsekvenserna uppstår. Detta sker dels på en 
karta, figur 10.2:1, dels genom tabell 10.2:1, där 
de samlade konsekvenserna för varje geogra
fiskt område och ämnesområde sammanfattas 
kortfattat. För att ge en snabbare överblick över 
hur allvarliga konflikterna bedöms bli har en 
färgskala använts på kartan, där orange står för 
de allvarligaste konsekvenserna och grönt för de 
positiva konsekvenserna. 

Den föreslagna vägutbyggnaden innebär för
bättringar inom flera sakområden men samtidigt 
negativa konsekvenser inom andra. Några av de 
bedömda störningarna är av tillfällig art, såsom 
störningar under byggtiden, men några kommer 
också att vara permanenta.

10.2 Konsekvenser

De positiva konsekvenser som en vägutbyggnad  
kommer att medföra i detta område är att säker
heten för boende och trafikanter väsentligt 
kommer att förbättras. För många av de kring
liggande fastigheterna längs nuvarande väg E20 
kommer bullersituationen att förbättras kraftigt 
genom att trafiken på vägen kommer att minska 
från cirka 12000–13000 fordon per årsmedel
dygn till cirka 1500 fordon per dygn. Effekterna 
av den nya vägen är att 13 fastigheter kommer 
att få buller över riktvärdena. Sammantaget ses 
buller situationen ändå som en positiv konse
kvens för de boende tillika med att tillgänglighe
ten och säkerheten kommer att öka. 

Ny väg bedöms medföra påverkan på riksintresse
områden för naturvård och kulturmiljövård vid 
GongstorpTubbetorpSiene, men bedöms inte 
innebära risk för påtaglig skada på riks intressena.
 
Allmänt sett är en vägutbyggnad alltid ett fysiskt 
intrång som dessutom skapar barriär effekter, 
dels för människor och dels för växt och djur
livets rörlighet och spridningsmöjlig heter. 
 Utbyggd väg E20 kommer att ha så mycket trafik 



Figur 10.2:1 Samlade miljökonsekvenser. 
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Intresse
område

Påverkan Betydelse Konsekvensbedömning

1 Åkerholme i Bälinge N, L Måttlig negativ konsekvens

2 Bälinge
Landskap med kulturvärden och fornlämningar 
påverkas. Jordbruksverksamheter påverkas. 
Bäsjöbäcken påverkas.

K, L, J, V Måttlig negativ konsekvens

3 Bäsjöbäcken
Påverkan i samband med vägbyggnationen. 
Påverkan av vägdagvatten.

N, V Måttlig negativ konsekvens

4 Hällmarkstallskog
Fragmentering av biotopskyddsobjekt.

N Måttlig negativ konsekvens

5 Våtmarker 
Fragmentering av våtmark.

N Liten negativ konsekvens

6 Våtmarker (Stenbromossen)
Fragmentering av våtmarker.

N Liten negativ konsekvens

7a Gongstorp
Jordbruksmark blir svårtillgänglig.

J Måttlig negativ konsekvens

7b Tubbetorp
Visuella intrång på område med höga  
kulturmiljövärden. 

K, L Måttlig negativ konsekvens

7c GongstorpTubbetorpSiene
Fragmentering av område av riksintresse  
för naturvård. Snabb avrinning mot Säveån.

N, V Måttlig negativ konsekvens

8 Tubbetorps åkermarker
Slättlandskap påverkas negativt.
Bortfall av produktiv jordbruksmark.  
Snabb avrinning mot Säveån.

L , J, V Måttlig negativ konsekvens

9 Skogsmark 
Ny väg blir en barriär för faunan och friluftslivet 
(bl.a. för promenader och orientering).  
Bortfall av produktiv skogsmark.

N,F, S Måttlig negativ konsekvens

10 Nuvarande E20
Befintlig väg övergår till att ha en  
sammanbindande lokal funktion, även för  
långsamtgående trafik och gång och cykel.

K, B, J Positiv konsekvens

11 Hjultorp
Skyddet för grundvattenförekomsten ökar.

V Positiv konsekvens

Tabell 10.2:1 Samlade miljökonsekvenser (L=landskap, N=natur, V=vatten, K=kultur, J=jordbruk, S=skogsbruk, B=boendemiljö). 
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11. Fortsatt miljöarbete

11.1 Allmänt

MKBarbetet kan beskrivas som en process där 
vägprojektets miljökonsekvenser belyses och 
förslag till miljöanpassning anges. 
 
De olika skadeförebyggande åtgärder som ut
arbetats har som syfte att begränsa de negativa 
miljökonsekvenserna. I vägplanen redovisas de 
åtgärder som beslutats. De effekter och konse
kvenser som beskrivits i MKB:n inkluderar 
inarbetade åtgärder och förutsätter således i 
princip att dessa åtgärder genomförs. Det finns 
därför skäl att se till att åtgärderna utformas 
och genomförs så som föreslagits och att de ger 
de resultat som beskrivits. Detta är ett av de 
centrala syftena för uppföljning och kontroll av 
miljökonsekvenserna. 

I vägprojektet fordras olika tillstånd och an
mälningar med mera som hanteras i särskild 
ordning. I dessa beslut ställs vanligen olika krav, 
villkor och råd mot verksamhetsutövaren, det 
vill säga Trafikverket och/eller entreprenören. 
Att se till att dessa krav och villkor efterlevs och 
uppnås är ett annat centralt syfte med uppfölj
ning och kontroll och handlar om en konkret 
tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler. 

Det tredje syftet är mer långsiktigt och är knutet 
till den kunskapsuppbyggnad som ska bidra till 
att kommande projekt miljöanpassas så effektivt 
som möjligt. 

I vissa fall är det inte möjligt att precisera åtgär
der för att minska skadlig miljöpåverkan redan i 
vägplaneskedet. Däremot bör man i detta skede 
lägga vikt vid att identifiera risken för skador, 
 redovisa principer för åtgärder och besluta hur 
det fortsatta arbetet med åtgärderna ska be
drivas. Efter utförande krävs också en uppfölj
ning av de konsekvenser som i vägplaneskedet 
bedömts kunna uppstå. 

Genomförandet omfattar projekterings och 
byggskedet medan uppföljningen bör omfatta 
åtgärder i byggskedet och efter färdigställande. 
Observera dock att uppföljningsarbetet med 
denna modell inte enbart sker efter färdigstäl

landet. För att uppföljningen ska vara ändamåls
enlig kan ytterligare insamling av referensdata 
komma att krävas innan arbetena kan påbörjas. 
Delar av uppföljningsarbetet samordnas lämp
ligen med ordinarie kontroll och uppföljning av 
anläggningsarbetena.

11.2 Kompletterande tillstånds-
prövningar

Vägutbyggnaden som sådan omfattas inte av nå
gon ytterligare prövning när vägplanen är fast
ställd av Trafikverket och har vunnit laga kraft. 
Däremot krävs särskild prövning för delar av 
arbetena. Det kan gälla vattenverksamhet, art
skyddsfrågor, biotopskyddsdispenser för objekt 
utanför vägplanen etc. Sådana prövningar kan 
medföra villkor och krav på skyddsåtgärder som 
då kommer att hanteras i det fortsatta arbetet.
 
För detta projekt kan exempelvis följande pröv
ningar bli aktuella:

Arkeologi
I enlighet med kulturmiljölagen är det läns
styrelsen som beslutar i ärenden som rör forn 
 lämningar och den som på något sätt vill för
ändra en fornlämning måste ha länsstyrelsens 
tillstånd. Länsstyrelsen kan besluta om en 
arkeologisk förundersökning (2 kap. 13 § KML) 
om en markexploatering kan påverka en forn
lämning. Förundersökningen kan behövas för att 
hitta fornlämningens avgränsning så att exploa
teringen kan anpassas för att undvika intrång 
eller i andra fall för att ge länsstyrelsen underlag 
för beslut om ett slutgiltigt borttagande av en 
fornlämning. Informationen behövs även för att 
bedöma omfattningen av en eventuell slutgiltig 
arkeologisk undersökning (utgrävning). 

Vattenverksamhet
För mindre vattenverksamhet gäller anmäl
ningsplikt enligt förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet. Exempel på vattenverksam
het som kräver anmälan är vattenverksamhet 
som sker i vattendrag med högst 1 m3/sekund i 
medelvattenföring eller där den bottenareal i 
vattendraget som omfattas av åtgärden uppgår 



117Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2015-06-01   

till högst 500 m2. För större åtgärder fordras 
tillstånd som meddelas av Mark och miljö
domstolen. Exempel på vattenverksamheter kan 
vara omgrävning och trumläggning i vattendrag, 
fördjupning av diken och markavvattning.

Samråd om överskottsmassor
Vägobjektet kommer att medföra ett mass
över skott, i form av jord och bergmassor. 
12:6 samråd med länsstyrelsen alternativt 
 anmälan till kommunen bedöms bli aktuell.

Artskyddsförordningen 
I området finns skyddade groddjur, bland annat 
åkergroda, vanlig groda samt större och mindre 
vattensalamander. Samråd och eventuell dis
pensprövning kring dessa arter kan bli aktuell. 
Länsstyrelsen är prövningsmyndighet. Det kan 
också bli aktuellt att samråda kring förekomster 
av vilda fågelarter och fladdermöss.

Trafikverket avser att ansöka om dispenser och 
tillstånd i kommande skede, när förprojektering 
för förfrågningsunderlag tas fram. 

11.3 Genomförande av  
miljöskyddsåtgärder

I MKB:n redovisas vilka åtgärder som har stude
rats och inarbetats för att minska vägförslagets 
negativa konsekvenser för olika miljöintressen. 
Detta ska ses som en redovisning av vilka möjlig
heter som finns. Av vägplanen som helhet fram
går vilka av dessa åtgärder som Trafikverket 
kommer att genomföra om utbyggnaden genom
förs. Nedan redovisas dels en sammanställning 
som kan underlätta en framtida uppföljning av 
MKBinnehållet, dels i vilka skeden ytterligare 
åtgärder ska beslutas och genomföras.

I kapitel 4 redovisas vilka miljöhänsyn som har tagits 
direkt i samband med lokalisering och utform
ning av föreslagen utbyggnad. Det är viktigt att 
inte dessa förbises vid det fortsatta projekterings 
och anläggningsarbetet då både konsekvensbe
dömningar och förslag till ytterligare åtgärder 
bygger på att dessa hänsyn redan har tagits.

Möjliga åtgärder
Åtgärder som ytterligare skulle minimera 
påverkan på miljön redovisas under en särskild 

rubrik inom respektive avsnitt. Det kan handla 
om  etablering av nya miljöer eller att minimera 
skador genom särskild varsamhet. Det kan också 
vara punktinsatser på och invid väg för att minska 
bullerpåverkan eller för att öka säkerheten 
för oskyddade trafikanter. Dokumentation om 
nuva rande förhållanden innan vägutbyggnaden 
genomförs är ett sätt att undvika att kunskap går 
förlorad.

Detaljprojektering, förfrågningsunderlag
Följande aktiviteter kan ingå i detta skede:

•	 Information till berörda projektörer om miljö
värden i anslutning till projektet.

•	 Detaljutformning och anpassning till land
skapet sker enligt de principer som redovisas 
i separat gestaltningsprogram.

•	 Utformning av bullerskydd för de fastigheter 
som annars skulle få bullernivåer över till
lämpade riktvärden.

•	 Utformning och omfattning av grodpassager 
inklusive fångstarmar.

•	 Redovisning på ritningar var arbetsområdet 
gränsar till värdefull natur eller kända forn
lämningar som ska skyddas med staket under 
byggtiden.

•	 Planering av tillfälliga trafiklösningar med 
mera så att störningar minimeras.

•	 Provtagning av mark där misstanke finns om 
markföroreningar.

•	 Vägdikesmassor i anslutning till berörd del av 
väg E20 provtas. Övriga vägdikesmassor, som 
ej berörs av närhet till potentiellt förorenade 
fastigheter, återanvänds inom projektet utan 
provtagning. 

•	 Undersökning av förekomst av tjärasfalt 
kommer att utföras på de sträckor där asfalt 
ska rivas.

•	 Detaljutformning av skyddsåtgärder för om
händertagande av dagvatten. 

•	 Detaljutformning av passager och omgräv
ning av vattendrag i samråd med fiskeribiolo
gisk kompetens.

•	 Miljökrav under byggtiden inarbetas i 
handlingarna enligt Generella miljökrav vid 
entreprenadupphandling (TDOK 2012:93). 

•	 Upprättande av kontrollprogram för miljö
påverkan och skyddsåtgärder under bygg skedet.

•	 Upprättande av uppföljningsprogram för 
uppföljning av projektets miljöpåverkan (före, 
under och efter byggskedet).
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Byggande
Följande aktiviteter kan ingå i detta skede:

•	 Särskild miljöansvarig hos beställare och 
entreprenör skall tillse att miljökontroll
program upprättas och efterlevs under bygg
tiden. 

•	 Kontrollprogram för dricksvattenbrunnar 
och energibrunnar upprättas för mätning av 
nivåer och vattenprovtagning före, under och 
efter byggskede.

•	  Vatten från arbetsområdet bör vid behov 
samlas upp och renas från grumling, olje
produkter och cementrester före utsläpp till 
vattendrag. 

•	 Nära massupplag och vid skärningar i berg 
med förhöjd halt av svavel, föreslås skydds
åtgärder och kontrollprogram för känsliga 
vattendrag. 

•	 Miljöutbildning i samband med entreprenad
upphandling, om miljövärden i anslutning till 
vägprojektet och krav på kontrollprogram för 
arbetets genomförande.

•	 Information till kringboende om påverkan 
under byggtiden.

•	 Inmätning och utmärkning av värdefulla 
natur och kulturmiljöer som inte får skadas i 
samband med vägbygget.

•	 Rutiner för användning och förvaring av 
drivmedel, kemikalier och sprängämnen.

•	 Dammbindning genom bevattning av trans
portvägar vid bostäder och verksamheter.
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12. Samråd i vägplaneskedet

Kommunerna
Samråd har hållits med Alingsås och Vårgårda 
kommuner, 20141125 respektive 20141201. 
MKBfrågor som särskilt uppmärksammades var 
faunafrågor, masshantering, buller och oskyd
dade trafikanter.

Övriga 
Samråd har hållits med Räddningstjänsten i 
Alingsås och Vårgårda samt företaget Entropi 
kring rutinerna för hur utsläpp från en farligt 
godsolycka hanteras.  

Samråd har hållits med ledningsägarna Skanova, 
Vattenfall och Alingsås Energi.  

Samråd har hållits med de enskilda vatten
täkterna i Hol, med samfälligheten Storsjöns 
gemensamhetsanläggning i Horla, med Lant
männen Doggy i Vårgårda, samt med ett 30tal 
fastighetsägare med brunnar.
 
Jaktvårdskretsarna i Alingsås och Vårgårda 
har kontaktats och beretts möjlighet att lämna 
uppgifter och synpunkter i samband med MKB
arbetet. Vårgårdakretsen har bidragit med upp
gifter om bland annat viltrörelser i området.

Alingsås Ornitologiska Sällskap har kontaktats 
och lämnat allmänna, översiktliga uppgifter om 
fågelfaunan i området. 
 
Samråd har hållits med skolelever i Hols skola, 
kring resor till och från skola och fritidsaktivi
teter. 

Samråd med allmänheten
Samrådsmöte för fastighetsägare inom korri
doren, samt fastighetsägare som kan bli buller
störda och/eller som kan få ändrad utfart, hölls 
20150223, 20150225 och 20150226. Kallelse 
till mötena gick ut via särskild inbjudan och an
nonsering i lokalpress. Vid dessa tillfällen gavs 
en samlad bild av vägförslaget, indragna vägar, 
områdets värden samt översiktliga miljökon
sekvenser. Information om att vattenverksamhet 
kommer att bli aktuell och att markavvattnings 
och dikningsföretag kan beröras gavs. Delta
garna hade möjlighet att ställa frågor och gavs 

Då Länsstyrelsen i Västra Götalands län i sam
band med vägutredningen beslutade att projek
tet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
har vägplanen samråtts med utökad krets. Samråd 
har skett med de myndigheter och organisationer 
som bedömts vara relevanta för det aktuella 
projektets art och givna förutsättningar.  

En redogörelse för tidigare planeringsskeden 
finns i avsnitt 1.3 Tidigare utredningar och 
beslut.

Länsstyrelsen
Samråd hölls med Länsstyrelsen 20141208, då 
bland annat innehåll och upplägg av MKB:n 
diskuterades. Länsstyrelsen lämnade följande 
synpunkter på MKB:n:
 
Resultat från arkeologisk steg 2utredning be
hövs för att kunna beskriva konsekvenserna på 
kulturmiljön av den nya vägen. 
 
MKB:n ska beskriva tänkbara åtgärder för 
groddjur där det bedöms behövas. Det är viktigt 
att veta hur goda förutsättningar för grod
djur miljöerna har idag. Troligen kommer inte 
förekomsten av den fridlysta växten revlummer 
längs delar av sträckan föranleda något behov av 
dispensprövning. 
 
Förekomsten av generella biotopskyddsområden 
som berörs av vägdragningen ska samrådas med  
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen poängterade att miljökvalitets
normer och markavvattningsföretag bör 
 behandlas under egen rubrik i MKB:n.

Masshantering diskuterades och vikten av att 
hantera frågan redan i MKB:n och vägplanen 
poängterades.

Natura 2000området Mängsholms ekhagar 
och eventuellt behov av tillståndsprövning 
diskuterades. Trafikverket har i särskilt sam
råd med Länsstyrelsen redogjort för områdets 
värden och konsekvenser av ny E20 för Natura 
2000området. Länsstyrelsen har gjort bedöm
ningen att tillståndsprövning inte behövs. 
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därefter möjlighet till enskilda samtal. Vid dessa 
framfördes synpunkter främst kring enskilda 
 vägars anslutning till fastigheter samt intrång 
i och åtkomst till skogs och jordbruksmarker 
som berörs av vägutbyggnaden, bullerfrågor 
med mera. 

Samrådshandlingen
Vägplanens samrådshandling har funnits 
tillgänglig på Trafikverkets hemsida, på Trafik
verket, Kruthusgatan 17 i Göteborg, på Alingsås 
kommun, samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 
12 i Alingsås och på Vårgårda kommun, Kom
munhuset, Kungsgatan 45 i Vårgårda, mellan 
20150227 och 20150320. 

Ett antal yttranden har lämnats på samråds
handlingen från myndigheter, organisationer 
och allmänheten.

De delar av Länsstyrelsens yttrande över vägpla
nens samrådshandling som rör MKBfrågorna 
är synpunkter kring vad som behöver studeras 
vidare i MKB:

•	 Sekundära effekter som kan påverka hävd av 
värdefulla odlingsmarker i Tubbetorp

•	 Transporter med farligt gods
•	 Förorenad mark
•	 Bullerutredning och bullerskydd
•	 Masshanteringsplan
•	 Arkeologi
•	 Artskydd
•	 Biotopskydd
•	 Faunarörelser
•	 Naturvärden i vatten, ingrepp i vattendrag 

och våtmarker
•	 Behov av markavvattning
•	 Miljökvalitetsnormer
•	 Markavvattningsföretag
•	 Lämpliga försiktighetsmått för att förebygga 

påverkan och minimera risker, både i utfö
rande och driftskedet

Alingsås kommun har i sitt yttrande synpunkter 
på att följande behöver vidareutvecklas i MKB:n.
 
•	 Faunafrågor och faunapassager
•	 Förorenad mark
•	 Masshantering
•	 Kompensationsåtgärder
•	 Påverkan på vattenmiljöer

•	 Hantering av vägdagvatten
•	 Bullerskydd
•	 Hänsyn till kulturmiljöområdet i Bälinge

Vårgårda kommun lyfter i sitt yttrande fram 
gång och cykelfrågor.

SGI (Statens geotekniska institut) skriver att det 
är viktigt att de geotekniska frågorna, risken för 
bergras, påverkan på yt och grundvatten samt 
förorenade massor fortsätter att utredas. 

SMHI skriver i sitt yttrande att hänsyn bör tas 
till det framtida klimatet med bland annat över
svämningsrisker.

Skogsstyrelsen anger att största möjliga hänsyn 
bör tas till de höga natur och kulturmiljövärden 
samt sociala värden som redovisas i handlingen. 
Det är viktigt att så mycket som möjligt av 
brandfältet i korridoren bevaras.

LRF skriver i sitt yttrande bland annat att det 
är viktigt att intrånget i bördig jordbruksmark 
minimeras.

Vandringsledsföreningen i Hol framställer i 
sitt yttrande önskemål om att samråda kring 
vandringsledens nya sträckning samt lämpliga 
korsningspunkter.

De synpunkter som kommit in från berörd 
allmänhet berör främst intrång i skogs och jord
bruksmark, buller och synpunkter kring vägens 
dragning. 

Samtliga synpunkter från myndigheter, orga
nisationer med flera och allmänheten finns 
sammanfattade i en separat samrådsredogörelse. 
Samtliga inkommande yttranden, minnes
anteckningar och protokoll finns diarieförda hos 
Trafikverket. 
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Bilaga 1 Karta över utredningsområdet och vägförslaget.
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Bilaga 2 Utbredningskarta av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, 2 meter ovan mark – Nuläge 2014.
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Bilaga 3 Utbredningskarta av ekvivalent ljudnivå från sammanvägning av väg- och tågtrafik, 2 meter ovan mark – Nollalternativ 2040. 
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Bilaga 4 Utbredningskarta av ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, 2 meter ovan mark – Vägalternativ 2040 – utan åtgärder
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