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Sammanfattning
Den aktuella sträckan är cirka 550 meter lång och är belägen i norra Bovallstrand i Sotenäs
kommun. Den planerade gång- och cykelvägen löper utmed den sydvästra delen av väg 174,
mellan infarten till Fabriksgatan och infarten till Heljerödsgatan. Gång- och cykelvägen blir
2,5 meter bred. På den inledande delen av sträckan kommer gång- och cykelvägen att
åtskiljas från vägbanan med kantsten. Strax efter korsningen med Dinglevägen kommer
gång- och cykelvägen att vara utrustad med ett gång- och cykelräcke. Från samma punkt blir
gång- och cykelvägen belyst. Framtagandet av aktuell vägplan har genomförts och
finansierats av Sotenäs kommun med bevakning från Trafikverket.
Sotenäs kommun har tidigare utrett och identifierat förslag på utbyggnad av gång- och
cykelvägar i kommunen samt beslutat om en prioriteringsordning (Sotenäs kommun, 2011).
Totalt indelas den planerade utbyggnaden i 12 etapper. Aktuellt projekt omfattar sträckan
utmed norra infarten till Bovallstrand och är prioriterad som nummer två av de 12
etapperna.
Genom Bovallstrand är väg 174 huvudleden som österut knyter an till E6. Västerut nås bl.a.
Hunnebostrand och Kungshamn via väg 174. Skyltad hastighet på den studerade sträckan
varierar mellan 40 och 60 km/h. Trafikmängden uppmättes under år 2013 till 2230
fordon/dygn (ÅDT) varav andelen tung trafik var cirka 8 %.
Inom aktuellt utredningsområde är oskyddade trafikanter i nuläget hänvisade till att färdas i
blandtrafik utmed vägrenen på väg 174. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är
därmed låg, främst på grund av att det saknas separerad gång- och cykelväg.
Utmed sträckan finns två brantstående bergskärningar som påverkas av åtgärden.
Bergteknisk undersökning av dessa skärningar har genomförts. För att minska risken för
framtida bergstabilitetsproblem, bedöms att bägge bergskärningarna behöver rensas från
vegetation och lösa block. Utmed den norra bergskärningen kommer även sprängning att
erfordras för att ge plats åt gång- och cykelvägen.
Genom att anlägga en gång- och cykelväg utmed den aktuella sträckan förbättras
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna markant. Även tillgängligheten mellan
norra Bovallstrand och de centrala delarna av orten förbättras för oskyddade trafikanter.
Antalet oskyddade trafikanter som rör sig utmed sträckan bedöms öka då fler bostäder
byggs i de norra delarna av Bovallstrand.

6

Granskningshandling Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg, 2018-03-07, projektnummer 144291

1.

Beskrivning av projektet
Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och
som slutligen leder fram till en fastställd vägplan.
I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få
fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns
alternativa sträckningar och vad de berörda tycker.
I början av planläggningen tas ett Samrådsunderlag fram som beskriver hur projektet kan
påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning
tas fram till vägplanen, där projektets miljöpåverkan beskrivs tillsammans med förslag på
försiktighets- och skyddsåtgärder. Om Länsstyrelsen beslutar att en åtgärd inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, tas en miljöbeskrivning fram i samband med
planbeskrivningen.
Samråd är viktigt under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket tar
kontakt och för dialog med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att
samla in deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd
sammanställs i en samrådsredogörelse.
Under de olika skedena i planläggningsprocessen analyseras och beskrivs väganläggningens
lokalisering och utformning mer detaljerat allt eftersom projektet framskrider i
planläggningsprocessen. I det slutliga skedet, Status fastställelsehandling, är lokaliseringen
och utformningen fastlagd. Följande statusbegrepp är identifierade av Trafikverket för
vilken status handlingarna ska ha under de olika skedena under planläggningsprocessen, se
Figur 1.

Figur 1. Väg- eller järnvägsplanprocessen.

Bakgrund
Den planerade gång- och cykelvägen ligger utmed väg 174 i norra delen av Bovallstrand i
Sotenäs kommun, se översiktskarta i Figur 2. Sotenäs kommun har tidigare utrett och
identifierat förslag på utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen samt beslutat om en
prioriteringsordning (Sotenäs kommun, 2011). Totalt indelas den planerade utbyggnaden i
12 etapper. Aktuellt projekt omfattar sträckan utmed norra infarten till Bovallstrand och är
prioriterad som nummer två av de 12 etapperna.
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Figur 2. Översiktskarta. Utredningsområdet inringat med röd streckad linje.

Tidigare utredningar
Trafikverket utreder möjliga förbättringar i transportsystemet med utgångspunkt från
fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen syftar till att hitta den mest effektiva kombinationen av
åtgärder för att lösa brister i transportsystemet. Analysen genomförs stegvis utifrån steg 1
till 4 enligt nedan och mynnar ofta ut i en kombination av olika åtgärder.
1.

Tänk om - Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt

2. Optimera- Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon
3. Bygg om - Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Bygg nytt - Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Ingen åtgärdsvalsstudie har genomförts för aktuellt projekt. Sotenäs kommuns utredning
och framtagande av utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar inom kommunen anses
motsvara en åtgärdsvalsstudie. Aktuellt projekt är en mindre åtgärd där befintlig
väganläggning kompletteras med en intilliggande gång- och cykelväg. Det är en begränsad
ombyggnadsåtgärd och faller därmed under steg 3 enligt fyrstegsprincipen.
Samrådsunderlaget, daterat 2015-03-24, redovisade två alternativ. Det var Alternativ 1,
sydost om väg 174 och Alternativ 2, nordväst om väg 174. Alternativ 1 förordades framför
Alternativ 2 då anläggning längs västra sidan skulle innebära fler passager över väg 174.
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Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2016-01-22 att projektet inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen förordar alternativ 1 enligt
Samrådsunderlaget daterat 2015-03-24.

Ändamål och projektmål
Projektet har följande mål:
•

Ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter

•

Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

•

Ökad livskvalitet för boende

•

Positiva miljö- och hälsoaspekter

Avgränsningar
Den geografiska avgränsningen utgörs av korsningspunkten mellan väg 174 och
Fabriksgatan samt korsningspunkten mellan väg 174 och Heljerödsgatan i norra
Bovallstrand i Sotenäs kommun. Utredningsområdet för den planerade gång- och
cykelvägen följer väg 174 sträckning och är cirka 550 meter långt, se Figur 3.

Figur 3. Utredningsområde markerat med rödlinje.
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2.

Miljöbeskrivning

I samrådsunderlaget beskrevs de miljöförhållande som är aktuella i anslutning till gång- och
cykelvägens sträckning.
•

Ett potentiellt förorenat område, dock ej riskklassat, finns i norra delen av
utredningsområdet på västra sidan om vägen.

•

En bergteknisk besiktning av två brantstående bergskärningar resulterade i
bedömningen att risk för ras/blocknedfall inte kan uteslutas. Det föreslås att
vegetation och lösa block därför bör rensas bort.

•

Hälsa och säkerhet – Gång- och cykelvägen bedöms medföra en ökad säkerhet för
oskyddade trafikanter. Inga förändringar av bullernivån eller luftföroreningar i
området förväntas. Trafiken på sträckan bedöms inte ge upphov till överskridanden
av gällande miljökvalitetsnormer.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade 22 januari 2016 att projektet inte är av den art att
det kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet ska fattas med stöd av de kriterier
som anges i bilaga 2 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (förordningen
(1998:905) 3 § punkt 4).
Projektet innebär att en ny gång- och cykelväg planeras längs väg 174 med en vägplan Norra
Bovallstrand i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen finner att samrådsunderlaget förordar
alternativ 1 och att den bedömda påverkan inskränker sig till att viss vegetation tas bort för
en bättre sikt samt att lösa block rensas bort ur säkerhetssynpunkt.
Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att projektet inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och dess bilagor.
Eftersom projektet inte innebär någon betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbeskrivning genomförs som en del av planbeskrivningen. I
kapitel 3 Förutsättningar beskrivs de befintliga förhållanden, i kapitel 4 Planerad åtgärd
beskrivs hur miljöfrågor hanteras relaterat till föreslagen gång- och cykelväg och under
kapitel 5 Effekter och konsekvenser beskrivs de miljökonsekvenser som förslaget kan
komma att innebära.
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3.

Förutsättningar
Vägens funktion och standard

Väg 174 är en statlig väg som utgör en del av huvudvägnätet i Sotenäs kommun. Vägens
bredd varierar mellan 3,6 - 6,5 meter och har ett körfält i vardera riktningen.
Aktuell sträcka är cirka 550 meter. I den södra delen av sträckan finns trottoarer utmed
båda sidor av väg 174. Dessa upphör efter cirka 100 meter i höjd med Dinglevägen, nordost
om Fabriksgatan. Sammantaget är det fyra enskilda vägar samt två kommunala vägar som
ansluter till väg 174 utmed aktuell sträcka.
Längs aktuell sträcka finns vägbelysning, i södra delen placerad på den västra sidan av väg
174 och i norra delen på den östra sidan av vägen.

Trafik och användargrupper
Trafik
Trafikmängden uppmättes under år 2013 till 2230 fordon/dygn (ÅDT) varav andelen tung
trafik var cirka 8 %. Hastigheten är begränsad till 40 km/h mellan Fabriksgatan och cirka
300 meter österut. Därefter är hastighetsbegränsningen 60 km/h vidare mot infarten till
Heljerödsgatan (Figur 4).

Figur 4. Hastighetsbegränsningen utmed sträckan.

Olycksstatistik
Utmed den aktuella sträckan på väg 174, har det under tioårsperioden 2007-2016 inträffat
två personskadeolyckor som rapporterats till sjukvård och/eller polis (STRADA, 2017-0203). Oskyddade trafikanter har varit inblandade i båda olyckorna. En av olyckorna var en
singelcykelolycka med lindrigt utfall och den andra olyckan var en kollision med dödlig
utgång mellan fotgängare och personbil.
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Befintlig gång- och cykeltrafik
Utmed den berörda sträckan är
oskyddade trafikanter idag hänvisade
till att färdas i blandtrafik utmed
vägrenen på väg 174. Trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter är därmed
låg, främst på grund av att det saknas
separerad gång- och cykelväg.
Det finns en gång- och cykelväg genom
Hunnebostrand, cirka sex km söder om
utredningsområdet (Figur 5). En gångoch cykelväg sträcker sig från strax norr
om Väjern och vidare söderut mot
Kungshamn.

Figur 5. Befintliga cykelvägar i Sotenäs
kommun.

Kollektivtrafik
Väg 174 utgör ett huvudstråk för kollektivtrafiken genom kommunen. Det finns en
busshållplats utmed aktuell vägsträcka; Bovallstrand norra (läge B, sydost om väg 174, strax
söder om Heljerödsvägen). Hållplatsen saknar plattform/väntyta men är utrustad med
väderskydd.
Hållplats Bovallstrand norra (läge B) trafikeras av linje 862 (Hallinden – Hunnebostrand –
Smögen) och linje 867 (Bovallstrand – Kungshamn). Linje 862 trafikerar hållplatsläget med
cirka 13 turer varje vardag samt med nio turer per dag på helger. Linje 867 trafikerar det
aktuella hållplatsläget med en tur per dag under vardagar (juni 2017). Skolskjuts
förekommer utmed den aktuella sträckan.

Lokalsamhälle och regional utveckling
Utredningsområdet ligger i Bovallstrand i Sotenäs kommun, cirka 2 mil norr om
Kungshamn. Befintlig bebyggelse består främst av småhusbebyggelse. I utredningsområdets
norra del, nordväst om väg 174, finns en byggnad med verksamheter.
I Bovallstrand erbjuds service, exempelvis apotek, postutlämning, livsmedelsaffär, skola år
0-6 samt bensinstation.
Sotenäs kommun har cirka 9 000 invånare och år 2010 hade Bovallstrand 474
åretruntboende. Under sommaren ökar befolkningen avsevärt genom fritidsboende och
turister.

12

Granskningshandling Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg, 2018-03-07, projektnummer 144291

Översiktsplan
I Sotenäs kommuns översiktsplan 2010 (antagen 2010-12-16) redovisas områden för
bostäder, verksamheter och närrekreation i närheten till aktuell vägsträcka. Fortsatt
tillgänglighet för allmänheten till strand, bad, natur och rekreationsområden betonas.
Kommunen är positiv till en prövning av föreslagen utveckling i detaljplan. I Figur 6 visas
dessa områden. En fortsatt samhällsutveckling med bostäder och närhet till
rekreationsområde kan innebära ett ökat antal oskyddade trafikanter.
U48: Öster om Bovallsdörren, område för
utveckling av befintlig verksamhet.
U49: Säm, utredningsområde för bostäder.
Tillfart från väg 174 via planlagt område
(Heljeröd 1:8).
U50: Skomakarudden, utredningsområde
för bostäder, turism, rekreation, handel och
hantverk. Stor hänsyn till allmänhetens
tillgänglighet till strandlinjen och badplats.
U51: Strandområdet i nordost, utveckling av
hamn och bebyggelse för verksamheter som
turism, kontor och hantverk i anslutning till
redan exploaterade delar av strandområdet.
Oexploaterade delar bör bevaras som naturområden med full tillgänglighet för
allmänheten.
U52: Heljeröd, komplettering med
bostadshus. Vid utbyggnad ska hänsyn tas
till befintliga värden för närrekreation och
friluftsliv samt till bevarad tillgänglighet till
angränsande närrekreationsområde.

Figur 6. Utklipp från plankarta ÖP2010
Översiktsplan för Sotenäs kommun.

N14 Östra delen, närrekreationsområde,
skog och berg, promenadstigar/-vägar.

I översiktsplanen framhävs att cykelvägar ska vara ett komplement till övrig kommunikation, med effektiv struktur så att de kan fungera som ett hållbart transportsystem för
såväl arbetspendling som rekreationscykling. Översiktsplanen betonar att målet fram till
2020 är att bygga ut cykelvägnätet till en sammanhängande struktur från Väjern,
Hunnebostrand och Bovallstrand till kommungränsen vid Brygge i norr.
Behovet av gång- och cykelväg bedöms öka utefter väg 174 längs sträckorna Hunnebostrand
– Bovallstrand och Bovallstrand – Gerlesborg i samband med den kommunala utvecklingen.
Behovet är redan stort med tanke på trafiksäkerhet och ur miljösynpunkt.
Sotenäs kommunala mål är följande vad gäller kommunikationer:
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•

Att skapa en säker och tillgänglig trafikmiljö för alla trafikanter.
Trafiksäkerhetsarbetet ska särskilt beakta barnens och de äldres behov.

•

Trafikolycksstatistikens trend ska minska med minst 10 % varje år, räknat som ett
genomsnitt under en treårsperiod, från och med år 2007.

•

Kommunens gång- och cykelvägnät ska utvecklas med minst ett objekt årligen.

Utöver ett rationellt och ”pendlingsvänligt” cykelvägnät har kommunen som mål att
utveckla och märka upp sammanhängande cykelvägnät i anslutning till kusten längs
befintliga och mindre vägar. Detta nät ska sedan kopplas till cykelvägnätet beläget nära
huvudvägnätet, som aktuell gång- och cykelväg tillhör.

Detaljplan
Följande detaljplaner gäller inom utredningsområdet: (Se Figur 7)
1.

Heljeröd 1:65 (1427-P29). Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.

2. Heljeröd 1:8 (1427-P99). Enskilt huvudmannaskap för allmän plats.
3. Råghult 1:5 mfl (14-TSS-1213). Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.
4. Råghult 1:22 (14-TSS-1682). Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.
5. Heljeröd 1:30 Sparöd 1:1 (14-TSS-1546). Enskilt huvudmannaskap för allmän plats.
Detaljplanearbete pågår kring väg 174 i den sydvästra delen (Råghult 1:5, Skomakarudden).
I den norra delen öster om väg 174, pågår två detaljplanarbeten för bostäder i ”Del av
Heljeröd 1:3 m fl” vilket innebär anslutning till Heljerödsgatan och i ”Del av Säm 1:2 m fl”
vilket innebär anslutning via Stärkestensvägen till väg 174.

5

1

3

2

4

Figur 7. Gällande detaljplaner utmed aktuell vägsträcka. Från sotenas.maps.arcgis.com
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Riksintressen
Aktuellt område ligger inom riksintresse för naturvård (Bottnefjorden – Åbyfjorden) och
gränsar till riksintresse för friluftsliv ( Norra Bohusläns kust inre kustzonen) (3 kap MB)
samt ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för obruten kust (4 kap
MB). Riksvärdet för Bottnefjorden – Åbyfjorden består av havslandskap, geovetenskap,
odlingslandskap, naturbetesmark, ädellövskog, flora och fauna.

Landskapet
Landskapet är en del av det bohuslänska sprickdalslandskapet. Bergen är kala och vegetationen som växer i sprickor och skrevor är låg och träden vindpinade. Norr om Bovallstrand
sträcker sig Bottnefjorden österut. Det är slutet på en längre och större sprickdal i väst-östlig
riktning. Bottnefjorden innebär att det kuperade bergslandskapet vidgas i ett öppet rum
med bergen som väggar. Utmed den södra stranden följde gamla vägdragningar parallellt
med strandlinjen mellan vattnet och bergen. Väg 174 har breddats och rätats i olika skeden.
I utredningsområdets södra del går väg 174 genom villabebyggelse med hus på ömse sidor.
Bakom husen mot öster höjer sig bergen. Gaturummet, med gata och gångbanor på båda
sidor, är väl avgränsat genom de staket och häckar som skiljer fastigheterna från vägen. Den
västra gångbanan fortsätter utmed Dinglevägen, medan gångbanan på den östra sidan slutar
vid korsningen.
Öster om korsningen där Dinglevägen ansluter, går väg 174 cirka 100 meter genom ett
bergsparti med låg trädvegetation. En mindre gräsyta finns på väg 174´s västra sida medan
berget ligger tätt inpå på östra sidan. Därefter vidgas vyerna och vägtrafikanten ser ut över
Bottnefjorden. Ett antal relativt nybyggda sjöbodar står mellan väg 174 och havsviken.
Mellan bodarna och vägen finns en grässlänt. På motsvarande sida växer en tät busk- och
trädridå av främst naverlönn. Öster om denna är marken en öppen betesmark i lä av ridån.
Efter sjöbodarna följer åter ett parti med berg och låg trädvegetation på båda sidor. I den
östra delen går vägen i bergskärning i omkring 75 meter. Därefter följer vägen nära vattnet
på västra sidan vilket ger utblick över Bottnefjorden, se Figur 8. På den östra sidan av väg
174 ligger bebyggelsen här ett stycke från vägen mot och uppe på berget

Figur 8. Utblick över Bottnefjorden från väg 174.
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Miljö och hälsa
Naturmiljö
Utredningsområdet berör varken Natura 2000-områden eller naturreservat. Vad gäller
strandskydd har en översyn av strandskyddet skett. Länsstyrelsen beslutade 2017-01-12 om
utvidgat strandskydd för kuststräckan med anpassningar för befintlig bebyggelse, vägar
m.m. Det aktuella utredningsområdet för utbyggnad av gång- och cykelväg ligger utanför
strandskyddsområdet. De värden som ingår i riksintresset för Bottnefjorden – Åbyfjorden
finns inte lokalt representerade inom vägplaneområdet då området är påverkat av tidigare
väganläggning.
Naturinventering är utförd med utfallet att inget skyddsvärt ur naturhänseende har
noterats. Vid inventeringen var en planterad rad med naverlönn nyligen nedkapad. Trädraden bedöms inte omfattas av generellt biotopskydd då den troligen är en förvuxen häck.

Kulturmiljö
I närheten av utredningsområdet finns fornlämningar. Bedömningen är att dessa inte
kommer att påverkas av anläggandet av en gång- och cykelväg utmed väg 174, se Figur 9.
Två lämningar vid Högbergstorp, Tossene 1017 (grav) och Tossene 314:1 (röse), är
undersökta och borttagna.

Figur 9. Fornlämningar enligt www.fornsök.se

Rekreation och friluftsliv
Aktuellt område ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för obruten
kust. I området rör sig många turister och bofasta. Utmed kusten finns mindre vägar och
stigar som lämpar sig för cykel och vandring. Kommunens ambition är att dessa ska kopplas
till cykelvägnätet beläget nära huvudvägnätet, som aktuell gång- och cykelväg tillhör.
Strax öster om den aktuella sträckan ligger ett närrekreationsområde med skog och berg.
Flera promenadstigar och mindre vägar gör området tillgängligt från bostadsområden i
närheten.
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Mark- och vattenmiljö
Ett potentiellt förorenat område, dock ej riskklassat, finns i norra delen av utredningsområdet på västra sidan om vägen. Här har det tidigare legat en livsmedelsindustri. I den
södra delen utanför utredningsområdet, söder om Fabriksgatan, finns ett förorenat område
med riskklass 2 på grund av träimpregnering. Inga av dessa områden berörs av cykelvägsutbyggnaden.
Bottnefjorden utgör vattenförekomst, kustvatten (SE582850-111760). År 2014 klassades
vattenförekomstens ekologiska status som måttlig. Eftersom vattenförekomsten kan antas
vara starkt påverkad av såväl punktkällor som diffusa utsläpp från land bedöms den
ekologiska statusen vara måttlig i vattenförekomsten. Vattenförekomsten omfattas av
undantag i form av tidsfrist till 2021 från miljökvalitetsnormen att uppnå god ekologisk
status. 2014 klassades vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus som god med undantag
för kvicksilver och kvicksilverföreningar. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk
ytvattenstatus för kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Bottnefjorden har tillfredsställande badvattenkvalitet. Fjorden omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen.

Havsvattennivåer och översvämningsrisk
Utmed den planerade gång- och cykelvägens sträckning varierar nivån på väg 174 från cirka
+7,10 meter ner till +1,9 meter. De lägsta nivåerna på +1,9 meter återfinns i den norra delen
av sträckan, nära slutsektionen i nordost.
Medelvattennivå för år 2017 ligger på cirka -0,04 meter (RH2000) enligt beräkningar från
SMHI. Högsta uppmätta högvattennivån i området är +1,50 meter, vilken uppmättes år
1920.
Sannolikheten för översvämning på norra delen av sträckan bedöms vara låg. På resten av
sträckan finns det ingen risk att översvämning kommer att ske.

Hälsa och säkerhet
Luftkvaliteten är att betrakta som god utmed väg 174.
Inga kända problem med buller och vibrationer finns längs vägen idag.
Aktuell sträcka av väg 174 är inte utpekad som rekommenderad väg för farligt gods.
Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på den aktuella sträckan är låg, eftersom de
samsas om vägutrymmet med motorfordon

Byggnadstekniska förutsättningar
Ledningar
Inom utredningområdet utmed väg 174 finns ett antal befintliga markförlagda ledningar.
Det är el-, tele och VA-ledningar. Följande ledningsägare berörs (2017-07-05): Ellevio AB,
Skanova, Västvatten AB, Sotenäs kommun och Tossene Fiber Ekonomiska förening.
Vatten- och spillvattenledningar löper delvis längs med gång- och cykelvägens sträckning
samt korsar under vägen. Samma gäller för el- och teleledningar.
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Befintlig avvattning
Avvattning av väg 174 sker idag genom dagvattenbrunnar, trummor, öppna diken och
slänter på vardera sida om vägen. Utmed den sydvästra delen av aktuell sträcka leds
dagvattnet ner i det kommunala dagvattensystemet via dagvattenbrunnar. Utmed den
resterande delen av sträckan leds dagvattnet till tre lågpunkter.
En lågpunkt är ungefär i sektion 0/200 där släntfot och åkermark möts. Denna lågpunkt
avvattnar väg 174, åkermark, omkringliggande skogsmark och tomtmark. Dagvattnet
infiltrerar och passerar genom sprängstensfyllning under vägbank.
I sektion 0/280 finns en lågpunkt där en större vägtrumma korsar befintlig väg 174 ut i
havet. Denna trumma avvattnar väg 174, omkringliggande naturmark och tomtmark.
Nästa lågpunkt finns i en ravin som följer väg 174. Lågpunkten är i sektion 0/490 där
dagvattnet tränger genom sprängstensfyllning under vägbanken ut i havet. Ravinen
avvattnar ett större område än tidigare lågpunkter. Området består av naturmark,
tomtmark, asfaltytor och väg 174.
En översikt över befintliga trummor utmed väg 174 framgår av tabell 1 och 2 enligt nedan (se
PM Avvattning daterad 2017-11-17 för utförligare information).
Tabell 1. Trumma under väg 174.

Sektion

Dimension (mm) & material

Lutning

0/280

1000 Betong

-

Tabell 2. Trummor parallellt med väg 174.

Sektion

Dimension (mm) & material

Lutning

0/415

160 Plast

2,0 %

0/430

300 Plast

2,0 %

Geoteknik
Gång- och cykelvägen medför en breddning av befintlig vägbank för att rymma gång- och
cykelväg samt busshållplats. Geoteknisk undersökning har genomförts på utvalda sträckor
inom utredningsområdet. Områdena har valts ut med utgångspunkt från breddningsbehov
och bankhöjd. Fältundersökningar med efterföljande laboratorieanalyser och beräkningar
har utförts avseende följande sträckor: 0/150-0/250 och 0/400-0/550. Jordlagren
bedömdes vid sidan av vägbanan.
Släntstabiliteteten har beräknats för befintliga förhållanden, såväl som för breddning av
vägbank. Beräkningsmässigt höjs säkerheten något vid breddning. Inga förstärkningar
erfordras av stabilitetsskäl.
Den befintliga vägbanken uppvisar inga anmärkningsvärda sättningar. Sannolikt har
vägbanken satt sig och rimligen borde huvuddelen av sättningarna vara utbildade.
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Breddningen kommer sannolikt att medföra ökade sättningar i vägens tvärled på den
breddade sidan. Detta bedöms särskilt gälla delen 0/150 – 0/250.
Jordlager sträcka 0/150-0/250
Överst påträffas cirka en meter tjock fyllning med siltig sand. Block bedöms finnas i jorden.
Under fyllningen påträffas cirka en meter tjock siltig torrskorpelera som bedöms vara
tjälfarlig. Härunder följer siltig lera på djup 3-10 meter. Leran bedöms vara tjällyftande och
flytbenägen.
Jordlager sträcka 0/400-0/550
Utmed denna sträcka ligger busshållplats Norra Bovallstrand. Överst påträffas cirka tre
meter tjock fyllning som till stora delar bedöms utgöras av sprängsten. Därefter följer siltig
lera som till stora delar bedöms sakna torrskorpa. Leran finns ner till ett djup av cirka 10
meter i slutet av sträckan. Leran bedöms vara tjällyftande och flytbenägen.

Bergteknik
Inom utredningsområdet finns två brantstående bergskärningar som påverkas av åtgärden.
Berggrunden för de två bergskärningarna utgörs av röd granit av typen bohusgranit.
Graniten är grovkornig och jämnkornig. Ett flygfoto över Bovallstrand visas i Figur 10 med
de två aktuella bergskärningarna markerade med rött. Bergskärningarna benämns ’Södra
bergskärningen’ respektive ’Norra bergskärningen’.
En bergteknisk besiktning av bergskärningar utmed aktuell vägsträcka genomfördes 201405-28. Syftet med denna besiktning var att klarlägga bergskärningarnas stabilitetsförhållanden samt bedöma risken för eventuella blocknedfall. Besiktningen resulterade i
bedömningen att risk för ras/blocknedfall inte kan uteslutas. Någon akut risk för ras/
blocknedfall bedöms dock inte föreligga. Den rikliga vegetationen har på sikt negativ
påverkan på bergskärningarnas stabilitet varför vegetation och lösa block bör rensas bort.
Resultatet från denna besiktning finns redovisad i sin helhet i Tekniskt PM Bergteknik
Bovallstrand, daterad 2014-06-06.
Under det fortsatta arbetet med projektering av gång- och cykelvägen, visade sig ingreppet i
den norra bergskärningen, söder om väg 174, bli mer omfattande än väntat. Därmed genomfördes ytterligare en bergteknisk inspektion 2017-04-11. Denna gång med utgångspunkt från
två alternativa lösningsförslag. Det ena alternativet innebär breddning av väg 174 enbart på
södra sidan av vägen, vilket skulle medföra ingrepp enbart i bergskärningen söder om
vägen. Det andra alternativet innebär breddning av väg 174 åt norr, vilket skulle innebära
flytt av vägmitt samt ingrepp i bergskärningen på båda sidor av vägen. Ingreppet i bergskärningen söder om vägen blir mindre i det andra alternativet än i det första.
I samband med den kompletterande besiktningen togs även kostnadsuppskattning för
sprängning och bergsförstärkning fram.
Fullständigt resultat från den första, såväl som den kompletterande inspektionen, framgår
av PM Bergteknik och sprängkonsult, daterad 2017-09-08. Resultatet har omfattat
strukturgeologisk kartering av berggrunden, noteringar om lösa block som kan orsaka
blocknedfall och behov av förförstärkning av berget innan sprängning.
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Figur 10. Flygfoto över Bovallstrand, med de undersökta områdena inringade i rött.

Södra bergskärningen
Den södra bergskärningen är enkelsidig, har en nordostlig riktning, är cirka 50 meter lång
och 6 meter hög. Bergskärning är brantstående med enstaka överhäng och är beväxt med
mycket vegetation, se Figur 11. Det finns enstaka träd och lägre buskar, vars rotsystem fått
fäste i sprickor i berget. Avståndet mellan vägen och bergskärningen är cirka 2 meter.

Figur 11. Den södra bergskärningen längs väg 174.

Norra bergskärningen
Den norra bergskärningen har en ost-nordostlig riktning och är på båda sidorna av väg 174.
Bergskärningen söder om vägen är cirka 90 meter lång och 10 meter hög. Bergskärningen är
brantstående och beväxt med buskvegetation, vars rotsystem fått fäste i sprickor i berget.
Avståndet mellan vägen och bergskärningen är cirka 2 meter, se Figur 12.
För bergskärningen söder om vägen gäller att den östligaste delen har brantstående sprickor
som är öppna cirka 2-3 cm. Ett fåtal block ligger nedanför skärningen. I den centrala delen
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finns ett område som är småblockigt uppsprucket och med korsande sprickgrupper.
Bergrensning av lösa block bedöms nödvändig i dessa delar. Den västligaste delen har en
dominerande sprickgrupp och bedöms därför vara mer stabil.
Förförstärkningsåtgärder inför sprängning erfordras på en del av denna bergskärning.

Figur 12. Norra bergskärningen utmed södra sidan av väg 174.

Bergskärningen norr om vägen är cirka 40 meter lång och 5 meter hög. Bergskärningen är
brantstående och avståndet till vägen är cirka 2 meter, se Figur 13.

Figur 13. Norra bergskärningen utmed norra sidan av väg 174.
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4.

Planerad åtgärd
Val av lokalisering

Gång- och cykelvägen föreslås bli anlagd utmed den sydöstra sidan av väg 174. I söder börjar
gång- och cykelvägen i anslutning till korsningen med Fabriksgatan i norra Bovallstrand och
följer därefter den sydöstra sidan av väg 174 cirka 550 meter vidare norrut, fram till
korsningen med Heljerödsgatan.

Motiv till vald lokalisering
Motiv till vald lokalisering på den sydöstra sidan av väg 174 är högre tillgänglighet och
trafiksäkerhet då de flesta bostäderna ligger här. En gång- och cykelväg på denna sidan kan
skapa ett sammanhängande stråk tillsammans med befintliga gång- och cykelvägar och
trottoarer utan att passage av väg 174 krävs. Busshållplatsens placering är en bidragande
faktor till varför den sydöstra sidan förordas för lokalisering av gång- och cykelvägen.
Genom att leda in gång- och cykelvägen till bostadsområdet vid Heljerödsgatan kommer
gång- och cykelvägen att betjäna de boende i Heljeröd. Detta alternativ bedöms vara det som
uppfyller projektmålen på bästa sätt.

Bortvalda lokaliseringsalternativ
Under tidigare skede ”Samrådsunderlag” studerades även alternativet att anlägga gång- och
cykelvägen på nordvästra sidan av väg 174 (Alternativ 2). Alternativet valdes bort av följande
skäl. Att anlägga gång- och cykelvägen på denna sidan skulle kräva passagemöjligheter över
väg 174 för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. Utmed vissa sektioner
avskiljs väg 174 från havet endast med ett vägräcke. Den direkta närheten till havet medför
svårigheter att bredda vägbanan mot nordväst.
Ett förslag att fortsätta gång- och cykelvägen till busshållplatsen på nordvästra sidan har
studerats. Det är för närvarande oklart vilken sida av väg 174 en eventuell fortsättning av
gång- och cykelvägen kan anläggas på. Ett avslut vid Heljerödsgatan är därmed att föredra
framför att korsa väg 174 och knyta an till busshållplats Bovallstrand Norra, läge A.
Alternativet att flytta väg 174 i sidled för att få en lägre bergskärning vid sektion 0/3000/400 har studerats i vägplanearbetet men valts bort. Att flytta befintlig vägmitt skulle
innebära en stor påverkan på väg 174 och kostnad för ombyggnad av vägbanan. Det innebär
också ingrepp i berget på båda sidor av väg 174. PM Bergteknik förordar alternativet att göra
ingrepp i bergskärningarna enbart på den södra sidan.

Val av utformning
En ny gång- och cykelväg med en bredd på 2,5 meter föreslås längs den sydöstra sidan av
väg 174. Gång- och cykelvägen börjar vid korsningen med Fabriksgatan där den knyts
samman med den trottoar som löper vidare söderut på Fabriksgatan.
På sträckan 0/000-0/060 nyttjas befintlig trottoar som breddas något mot körbanan, såväl
som mot intilliggande tomtmark. Breddningen mot körbanan får till följd att vägmitt
behöver flyttas mot nordväst. Befintlig trottoar på den nordvästra sidan av väg 174 tas
därmed i anspråk för körbanan. Motivet till förändringarna är att möjliggöra även för en
breddning och förlängning av befintligt vänstersvängfält på väg 174.
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I och med att trottoaren tas i anspråk, föreslås att en gång- och cykelpassage anläggs vid
sektion cirka 0/110, för en fortsatt möjlighet för oskyddade trafikanter att nå Dinglevägen i
korsningen med väg 174. För att kunna att ta sig vidare utmed Dinglevägen är det önskvärt
att Sotenäs kommun anlägger en anslutande gång- och cykelväg med passage över
Dinglevägen.
Den stensatta ytan på nordvästra sidan av väg 174 påverkas vid sektion cirka 0/000-0/030
och ersätts delvis med en refug. Befintligt vänstersvängfält förlängs från cirka 20 meter till
cirka 25 meter och breddas till 3,25 m för att förbättra vägstandarden. Nuvarande bredd på
vänstersvängfältet varierar mellan två till tre meter.
På sträckan 0/000-0/155 blir gång- och cykelvägen upphöjd i förhållande till väg 174 och
avskiljs från körbanan med kantsten. På grund av lägre hastigheter inom tätorten och
gestaltningsmässigt bedöms kantsten vara lämpligt för att skilja gång- och cykelväg från
körbanan. På sträckan 0/045-0/060 anläggs en låg stödmur som ersättning för en slänt på
befintlig tomtmark (Figur 14). En stödmur minskar markintrånget. Avvattning sker till
brunnar i gatan.

Figur 14. Typsektion gång- och cykelväg vid tomtmark sektion 0/045-0/060.

Förbi den södra bergskärningen på sträckan 0/080-0/150 fylls befintligt vägdike ut till viss
del för att ge plats åt gång- och cykelvägen (Figur 15). Även här blir gång- och cykelvägen
upphöjd i förhållande till väg 174 och avskiljs från körbanan med kantsten. Avvattning sker
till brunnar i gatan.
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Figur 15. Typsektion gång- och cykelväg utmed södra bergskärningen.

Från sektion 0/155 och vidare österut, ligger gång- och cykelvägen i nivå med körbanan för
att kunna använda en del av befintlig vägkropp. Körbana och gång- och cykelväg separeras
här med ett gång- och cykelräcke. Mellan 0/155-0/190 innebär breddningen av befintlig
vägbank ett visst intrång på tomtmark.
På sträckan 0/190-0/225 breddas befintlig vägbank mot ett öppet fält (Figur 16). Breddningen får till följd att släntstabiliteten höjs. Bedömningen är att breddningen kan ske utan
att särskilda åtgärder vidtas, men vid projekteringen ska tillses att vatten kan rinna av vägen
vid en ökning av tvärfallet (se Projekterings-PM/Geoteknik, daterad 2017-06-16, för vidare
information). Breddningen innebär att en läplantering av höga buskar tas bort. En slänt med
lutningen 1:3 föreslås. Med denna lutning behövs inget skyddsräcke mot slänten. Lutningen
innebär även goda förutsättningar för gräs att växa. Ett makadamdike under släntfot
placeras på en del av sträckan, det idag samlas vatten. Avvattning sker via fyllning i slänt och
i sprängstensfyllning under vägbank.

Figur 16. Typsektion där befintlig vägbank breddas för att inrymma gång- och cykelväg.

Vid sektion 0/300 korsar gång- och cykelvägen infarten till ett bostadsområde.
Typsektionen för gång- och cykelvägen förbi den norra bergskärningen vid sektion 0/320-
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0/410 illustreras i Figur 17. Ett fallskydd föreslås på toppen av berget cirka 1,5 meter in från
bergskanten. Att anlägga fallskydd är inte ett krav men förordas med anledning av
bostadsbebyggelsen som ligger i närheten.
På sträckan 0/320 till 0/550 sker avvattning via diken och befintlig ravin.

Figur 17. Typsektion gång- och cykelväg utmed den norra bergskärningen.

Vid sektion cirka 0/500-0/520 ligger bussfickan för hållplats Bovallstrand Norra (läge B)
kvar i befintligt läge (Figur 18). Hållplatsytan (plattformen) breddas till 3 meter för att
fungera som kombinerad hållplatsyta/gång- och cykelväg. Hållplatsen markeras genom att
tvärgående kontrasterande plattor anordnas.

Figur 18. Typsektion gång- och cykelväg förbi busshållplats Bovallstrand Norra (läge B).
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Avvattning
Anläggningen av gång- och cykelvägen innebär att gräsbevuxna ytor ersätts med asfaltsytor.
Avrinningen från dessa förändrade ytor föreslås till öppna diken och slänter, vilket ger en
fördröjning. På sträckan 0/155-0/220 föreslås ett makadamdike under släntfot.
Längsgående trummor rivs och ersätts med nya trummor i nytt dike. Brunnar och ventiler
höjdjusteras, rivs, ersätts med nya brunnar eller eventuellt får ny betäckning. Det ökade
dagvattenflödet efter utbyggnad av gång- och cykelvägen är litet och försumbart. Det
påverkar inte befintlig korsande trumma under väg 174. (Se PM Avvattning, daterad 201709-18, för utförligare information).

Bergteknik
För att minska risken för framtida bergstabilitetsproblem bedöms att bergskärningar
behöver rensas från vegetation. Av samma anledning bör bergrensning utföras på delar av
bergskärningarna för att avlägsna lösa block. Efter att rensningsåtgärder är utförda kan
kompletterande bergförstärkningsåtgärder, till exempel bultning, vara nödvändiga. (Se
Tekniskt PM Bergteknik och sprängkonsult, daterad 2017-09-08, för vidare information.)
Vid den södra bergskärningen rekommenderas att bergrensning utförs längs hela den
centrala delen av skärningen. Vid den norra bergskärningen är bergrensning nödvändig i de
östliga och centrala delarna av skärningen söder om vägen. Norr om vägen bedöms bergskärningen vara mer stabil.
Två alternativ genom den norra bergskärningen har utretts vad gäller bergteknik. Att gångoch cykelvägen läggs utmed södra sidan av väg 174 förordas enligt avsnitt 3.6.4 Bergteknik.
Alternativet innebär att ingrepp i bergskärningen norr om vägen undviks samt att väg 174
inte behöver flyttas i sidled. Vägplanen redovisar därför detta alternativ.
På den norra bergskärningen, söder om väg 174, behöver förförstärkning på toppen av
skärningen genomföras utmed en sträcka på cirka 20 meter. Förförstärkningsbulten ska
vara cirka 4 meter lång, med ett c/c-avstånd på 1 meter och placeras cirka 0,5 meter bakom
kontursöm. Detta utförs för att säkra block högre upp i skärningen från att ramla ner och för
att förhindra bakåtbrytning vid sprängning. Partier längre ner på skärningen bör skrotas ner
eller bergrensas innan sprängning. Efter att sprängning är utförd, ska bergrensning ske på
skärningarna såväl norr om som söder om vägen. Även kompletterande bergförstärkningsåtgärder, till exempel bultning, kan vara nödvändiga på båda sidorna av vägen.
Efter studier av relationshandlingar för befintliga installationer i berget vid Heljeröd
bedömer sprängtekniker att risken är liten för skador då avståndet är tillräckligt stort.

Geoteknik
Breddning av vägbanken kommer sannolikt att medföra ökade sättningar i vägens tvärled på
den breddade sidan, i synnerhet på delen 0/150-0/250. Breddningen bör kunna ske utan
särskilda åtgärder. Vid projekteringen ska tillses att vatten kan rinna av vägen vid en ökning
av tvärfallet. Det är en fördel om beläggningsarbetet kan vänta ett år innan toppbeläggningen påförs för att kunna justera eventuella sättningar.

Belysning
Gång- och cykelvägen kommer att belysas. Belysningen kommer att detaljprojekteras i
bygghandlingen. På den inledande delen av sträckan finns befintlig vägbelysning som är
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placerad på den nordvästra sidan av vägen förbi korsningen med Dinglevägen. Ett par av
dessa belysningsstolpar kommer sannolikt att påverkas av åtgärden då deras placering
behöver justeras. Från cirka sektion 0/250 och vidare österut tas befintlig vägbelysning ned
på den södra sidan av väg 174. Den ersätt av lägre belysningsstolpar vars syfte är att belysa
gång- och cykelvägen.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och
fastställs
Inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som ska fastställas föreslås.
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5.

Effekter och konsekvenser
Trafik och användargruppen

En gång- och cykelväg utmed väg 174 på den aktuella sträckan innebär att trafiksäkerheten
och komforten för de oskyddade trafikanterna förbättras markant. Även tillgängligheten
mellan norra Bovallstrand och de centrala delarna av orten förbättras för oskyddade
trafikanter.
Antalet oskyddade trafikanter som rör sig utmed sträckan bedöms öka med anledning av
planerade bostäder i Heljeröd. Att anlägga en gång- och cykelväg har oftast en positiv
inverkan på människors hälsa då det bidrar till att fler väljer att gå, cykla och resa kollektivt.
Förutsättningarna för kollektivt resande förbättras i och med att busshållplats Bovallstrand
Norra går att nå på ett mer trafiksäkert sätt. Även tillgängligheten till hållplatsen förbättras,
i synnerhet för grupper som barn och personer med funktionsnedsättning.
En gång- och cykelväg utmed sträckan bedöms inte påverka framkomlighet eller mängd
fordonstrafik (biltrafik) på väg 174.
Den planerade gång- och cykelvägen är en deletapp i ett längre stråk med gång- och
cykelvägar som planeras av Sotenäs kommun. På sikt kommer det att bidra till att det är
möjligt att gå och cykla på ett trafiksäkert sätt utmed en längre sträcka utmed väg 174.

Konsekvenser för lokalsamhället och regional utveckling
Ett genomförande av förslaget innebär att oskyddade trafikanter kan röra sig säkert mellan
samhällets olika delar. De i översiktsplanen föreslagna bostadsområdena sydost och nordost
om vägen blir mer attraktiva för exempelvis barnfamiljer. Det kan få effekter på underlag till
skola och service.

Miljöeffekter och miljökonsekvenser
Landskapsbild
Den befintliga vägen utgör en del av det påverkade landskapet och föreslagen gång- och
cykelväg innebär åtgärder i direkt anslutning till väg 174. När en läplantering med högre
buskar tas bort utmed en del av sträckan mot ett öppet fält, blir det ett öppnare landskap.
Där befintlig bergskärning flyttas genom sprängning kommer vägrummet att vidgas och
upplevas öppnare.
Bedömningen blir att förändringen av och påverkan på landskapsbilden blir liten i
förhållande till nuläget.
Naturmiljö
Bedömningen är att anläggandet av gång- och cykelvägen inte kommer att påverka
naturmiljön negativt och det har inte identifierats några naturvärden som föranleder
speciella skyddsåtgärder.
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Kulturmiljö
Åtgärden kommer inte att resultera i att fornlämningar påverkas då dessa är belägna utanför
berört område eller redan är undersökta och borttagna.
Rekreation och friluftsliv
Planerad gång- och cykelväg uppmuntrar till rekreation och friluftsliv i området, eftersom
den ökar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna.
Utbyggnaden bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser för både rekreation och
friluftsliv i området.
Mark- och vattenmiljö
Förslaget innebär att ny mark kommer att behövas tas i anspråk, intrånget ska dock
minimeras i största mån.
Lämpliga jord- och bergmassor återanvänds inom området. Ett bergöverskott förväntas.
Överskottsmassor ska borttransporteras till godkänd mottagningsplats. Eventuella
föroreningshalter i jord, tillsynsmyndigheter och mottagningsanläggningars tillstånd
reglerar vilken mottagning som godkänns.
Förorenat dagvatten från väg 174 och den planerade gång- och cykelvägen renas genom
öppna diken, slänter samt infiltration innan dagvattnet når recipienten som i det här fallet
är Bottnefjorden. Vattenkvaliteten i Bottnefjorden kommer inte att påverkas. Inga
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.
Översvämningsrisk
Berörd sträcka har en plusnivå på +7,10 meter och ner till +1,90 meter (RH2000).
Sannolikheten för översvämning med 100-årsnivån (+1,45 meter) på den lägsta delen (+1,9
meter) av sträckan bedöms som låg. Om översvämning sker, ska den delen av gång- och
cykelvägen stängas av.
Framtida högvattennivå år 2100 beräknas ligga på +2,2 meter. Dock bedöms att den
ekonomiska livslängden 40 år, för en gång- och cykelväg, då är passerad och nödvändiga
åtgärder har gjorts på befintlig väg 174 (Trafikverket).
Hälsa och säkerhet
Projektet påverkar inte utsläpp till luft annat än temporärt under byggtiden. Inga
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.
Bullernivåerna kommer vara oförändrade efter ombyggnation. I övrigt påverkar inte
projektet mer än temporärt under byggtiden.
Åtgärden kommer inte påverka risken för olycka med farligt gods.
De sprängningsarbeten som erfordras vid den norra bergskärningen berör flera fastigheter
med bostadshus och förrådsbyggnader. I det fortsatta arbetet med att ta fram bygghandling
tas även en riskanalys fram. Den redogör för vilka fastigheter som ska besiktigas med mera
inför, under och efter sprängningsarbetena.
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De nya bergskärningarna ska läggas in Trafikverkets system Batman för att återkommande
inspektioner ska göras.

Kostnader
Aktuellt objekt avseende projektering finansieras av Sotenäs kommun. Inför produktionsskedet kommer ett medfinansieringsavtal att upprättas mellan Sotenäs kommun och
Trafikverket. Den totala kostnaden för utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed väg 174 i
Bovallstrand uppskattas till cirka 6 Mkr inklusive administration, projektering och
marklösen.

Påverkan under byggnadstiden
De störningar som uppstår under byggnadstiden är främst buller, vibrationer, damning,
luftutsläpp och begränsad framkomlighet för vägtrafiken. I samband med sprängning sker
utsläpp av kväveföroreningar till luft. Luftutsläpp från arbetsmaskiner och lastbilar kommer
att ske vid hantering och transport av massor. Sprängning och schaktning ger upphov
vibrationer som kan påverka närliggande byggnader, dricksvattenbrunnar och andra
anläggningar i mark. Förförstärkning, bergrensning, sprängning, krossning av berg,
transporter, masshantering och användningen av maskiner orsakar buller.
Korta stopp av vägtrafiken förbi den norra bergskärningen kommer att krävas i samband
med sprängning av berg. Störningarna kommer främst att drabba närboende samt
vägtrafiken i form av nedsatt hastighet och tillfälligt begränsad framkomlighet.
Sprängningarna bedöms pågå i tre veckor.

30

Granskningshandling Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg, 2018-03-07, projektnummer 144291

6.

Samlad bedömning

I samrådsunderlaget redovisades två alternativ dvs utbyggnad av gång- och cykelväg sydost
respektive nordväst om väg 174. Alternativet att bygga gång- och cykelväg sydost om vägen
uppfyller projektmålen bäst och innebär en högre trafiksäkerhet med färre passager över väg
174. Det är det alternativ som vägplanen fortsatt att utreda.
Effekter och deras tänkbara betydelse för förslag till åtgärd har bedömts i kapitel 5 och
någon samlad bedömning anses inte behöva göras. Förslag till åtgärder bedöms totalt sett
endast marginellt ge negativa konsekvenser. De positiva effekter som en gång- och cykelväg
bidrar till överväger med stor marginal de negativa konsekvenserna.
Projektet bedöms väl uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen samt de transportpolitiska
målen. Funktionsmålet uppnås genom att transportsystemet utformas med god kvalitet och
användbarhet. Möjligheten att nyttja transportsystemet förbättras för gående och cyklister
genom ökad trygghet (ej blandtrafik) och tillgänglighet (enklare att nå målpunkter).
Förutsättningarna för att välja hållbara transportsätt förbättras. Hänsynsmålet uppnås både
för gående och cyklister samt biltrafiken. Risken för farliga situationer, så som påkörningsolyckor och oskyddade trafikanter i blandtrafik, minskar.
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7.

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

I miljöbalken kap 2 finns de allmänna hänsynsregler som ska följas när åtgärder ska utföras
eller verksamhet bedrivas som kan ha inverkan på miljön eller människors hälsa.
Syftet med hänsynsreglerna är att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika
sammanhang ska öka. Trafikverket uppfyller miljöbalkens hänsynsregler enligt
nedanstående beskrivning:
2 § Kunskapskrav
Kravet uppfylls genom att Trafikverket och kommunen genom faktainsamling, utredningar,
inventeringar och samråd med berörda har skaffat sig kunskap om omgivningens
förutsättningar. Denna kunskap och hur den har använts i arbetet framgår framförallt av
plan- och miljöbeskrivningen.
3 § Försiktighetsprincipen
För genomförandet kommer Trafikverket att ställa krav på när och hur arbetena ska
genomföras för att minska risken för skada för miljön. Försiktighet iakttas vid hantering av
drivmedel och kemikalier. Erforderliga skyddsåtgärder vidtas i samband med sprängning
och andra bergarbeten.
4 § Produktvalsprincipen
Trafikverket ställer omfattande miljökrav på sina entreprenörer för byggtiden, bland annat
vad gäller hantering av miljöfarliga ämnen, tvättning och tankning av fordon, motorbränsle
och miljöklassade fordon. Dessa krav innebär att miljöhänsyn är en viktig aspekt vid val av
bränsle och andra kemikalier.
5 § Hushållningsprincipen
Trafikverket avser att så långt möjligt genomföra utbyggnaden med material från platsen
och återanvända jordmaterial vid återställning av berörda ytor. Gång- och cykelvägen
förläggs i direkt anslutning till befintlig väg, vilket innebär en god hushållning med
markresurser.
6 § Lokaliseringsprincipen
Lokaliseringen av gång- och cykelvägen har utretts under planprocessens gång. Föreslagen
utformning utgår från befintlig väganläggning. Förslaget bedöms sammantaget uppfylla
kravet på minsta intrång och olägenhet.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel reglerade i Miljöbalken med
syfte att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är
att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna
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utsättas för utan att ta alltför stor skada. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller
och vattenkvalitet.
Projektet bedöms inte medverka till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

Hushållning med mark och vattenområden
Till följd av att projektet tar begränsade ytor i anspråk då gång- och cykelvägen placeras dikt
an befintlig väg, utan att några naturvärden går förlorade eller att grundvatten påverkas
negativt, bedöms därmed projektet överensstämma med hushållningsbestämmelserna i
Miljöbalkens 3 kapitel.
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8.

Markanspråk och pågående markanvändning

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg
med stöd av en fastställd och laga kraftvunnen vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att
nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten
består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord‐ och bergmassor och andra tillgångar
som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in.
Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte träffat
någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är
dagen för ianspråktagandet och räknas upp med ränta och index tills ersättning betalas.
Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol.

Vägområde för allmän väg
Vägområde för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för
väganordningar i form av slänter, vägdiken, räcken, vägmärken, busshållplats m.m.
Dessutom ingår av drifttekniska skäl en meter utanför fallskydd. Genom en lutning på 1:3
på bankslänter kan räcken undvikas. På plankartorna 101T0201 och 101T0202, framgår
områden för nytt vägområde. Det är det tillkommande vägområdet som är angivet i
fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det befintliga
vägområdet för allmän väg. Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enligt denna
vägplan omfattar cirka 2070 m2.

Område för tillfällig nyttjanderätt
I vägplanen föreslås att cirka 2980 m2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa
områden har markerats på plankartorna 101T0201 och 101T0202, där det också framgår
ändamål och tid. Områdena vid sektion 0/100 och 0/550 kommer att användas för
materialupplag och maskinuppställning. Område vid sekt 0/050 behövs när en slänt ersätts
med en låg stödmur på fastigheten för att cykelvägen ska rymmas.
Område vid sektion 0/080 till 0/150 behövs för att kunna utföra åtgärder på befintlig
bergskärning.
För att kunna utföra sprängning, förförstärkning med flera åtgärder på bergskärningen
mellan sektion 0/300 och 0/400 behöver bergskärningen nås uppifrån från väg och
naturmark inom gemensamhetsanläggning.
Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden och marken kommer att återställas innan
den återlämnas.

Befintliga gemensamhetsanläggningar
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•

Heljeröd S:1. Berörs av under byggnationen av område med tillfällig nyttjanderätt.

•

Heljeröd-Sparöds vägförening. Berörs inte vid byggnationen av cykelvägen.
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Detaljplaner
Flera detaljplaner berörs vid byggnationen se även avsnitt 3.3.2.
För anläggning av cykelvägen ligger nedanstående detaljplaner nära kommande vägområde
men påverkas ej.
•

Råghult 1:5 mfl (14-TSS-1213). Allmän plats med användning vägmark respektive
park.

•

Heljeröd 1:65 (1427-P29). Allmän plats med användning genomfart.

•

Heljeröd 1:30 Sparöd 1:1 (14-TSS-1546). Allmän plats med användning park
respektive väg.

För breddningen av gångbana till gång- och cykelväg påverkas nedanstående detaljplaner.
Ianspråktagande av kvartersmark och allmänplats bedöms som en mindre planavvikelse och
kommunens medgivande i frågan bifogas planen, se Bilaga 1.
•

Råghult 1:22 (14-TSS-1682). Allmän plats med användning park och kvartersmark
med användning bostad påverkas marginellt. En fastighet Råghult 1:19 påverkas med
ett mindre markintrång. Befintlig gata och trottoar ligger på del av fastigheten idag.
Det nya intrånget på några kvadratmeter innebär att en slänt ersätts med en stödmur
då befintlig trottoar breddas till en gång- och cykelväg. Detaljplanens ändamål eller
tomtens användning bedöms inte påverkas av vägplanen. Jämför Figur 19 och Figur
20. Se även figur 14 på sidan 23.

Figur 19. Utsnitt ur detaljplan.

Figur 20. Utsnitt från förslag till vägplan
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•

Heljeröd 1:8 (1427-P99). Allmän plats med användning natur respektive lokalgata
samt kvartersmark med användning bostäder påverkas med mindre intrång.
Gräsklädda slänter föreslås inom ”Natur” vilket inte bedöms påverka detaljplanens
ändamål. Lokalgatan korsas av gång- och cykelvägen utan förändring av gatan.
Kvartersmark med användning ”Bostäder” berörs utmed föreslaget fallskydd ovan
bergskärning. Området som berörs av vägplanen ingår i gemensamhetsanläggning
som naturmark. Vägplanen bedöms inte påverka detaljplanens ändamål. Se Figur 21
och Figur 22.

Figur 21. Utsnitt ur detaljplan.

Figur 22. Utsnitt från förslag till vägplan.
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Motiv och avvägningar
Motivet för ianspråktagandet av ny mark är att få utrymme att anlägga en ny separat gångoch cykelväg utmed väg 174 från Fabriksgatan till Heljerödsgatan för förbättrad trafiksäkerhet. Befintligt vägområde räcker inte till för att rymma en gång- och cykelväg. Genom
placeringen intill befintlig väg minskas markintrånget.
Motiv till vald lokalisering på den sydöstra sidan av väg 174 är högre tillgänglighet och
trafiksäkerhet då de flesta bostäderna och busshållplatsen finns på denna sidan. Ett
sammanhängande gång- och cykelstråk kan skapas tillsammans med befintliga gång- och
cykelvägar och trottoarer utan att passage av väg 174 krävs.
Vid detaljutformningen av gång- och cykelvägen har anpassningar gjorts för att minimera
markintrånget. I en avvägning mellan fördelar med vald utformning och nackdelar med
markintrång har gång- och cykelvägens framkomlighet, avseende säkerhet och komfort,
varit vägledande. Markintrånget anses inte kunna göras mindre kännbart utan att reducera
gång- och cykelvägens funktion.
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9.

Fortsatt arbete

Befintliga brunnar inom utredningsområdet kommer att lokaliseras. Provtagning av
vattenkvaliteten utförs på dessa brunnar innan byggstart. Berörda byggnader inom
utredningsområdet måste besiktigas och analyseras avseende risk för skador vid kommande
entreprenadarbeten innan byggstart. Inga separata bygglov eller tillståndsprövningar
bedöms bli aktuella.

Vägplan
Den fortsatta formella handläggningen framgår av avsnitt 10.1.

Genomförande
När vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft kommer Trafikverket att ta färdigställa en
bygghandling och handla upp en entreprenör för byggnationen. Innan arbetet påbörjas
kommer direkt berörda, närboende och trafikanter att informeras. Preliminärt kan
byggnationen påbörjas årsskiftet 2018/2019. Se även avsnitt 10.2.

Uppföljning och kontroll
Under byggnadstiden
Uppföljning och kontroll under byggnadstiden kommer att samordnas med ordinarie
byggkontroll. Viktiga moment är:
•

Planering av trafikomläggningar som berör gående och cyklister.

•

Planering av trafikomläggningar som berör motortrafiken.

•

Planering av bullrande arbeten.

Efter färdigställande
Efter färdigställande kontrolleras att den byggda anläggningen har den önskade funktionen,
även från miljösynpunkt. Detta sker i samband med slutbesiktning.
De nya bergskärningarna ska läggas in Trafikverkets system Batman för att återkommande
inspektioner ska göras.
Trafikverket bedömer inte att det finns behov av att särskilt följa upp vägförslagets
miljökonsekvenser eller de skyddsåtgärder som föreslås.
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10. Genomförande och finansiering
Formell hantering
Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan berörda sakägare
och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och
kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut.
De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket reviderar vägplanen. De sakägare
som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av ändringen. Är
revideringen omfattande kan ny granskning behöva göras.
Vägplanen och granskningsutlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över
vägplanen. Därefter begärs fastställelse av vägplanen hos Trafikverket. De som har lämnat
synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter
granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.
Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan
godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen.
När beslut att fastställa vägplanen tas kommer beslutet att kungöras. Om beslutet
överklagas prövas överklagandet av regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen
överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande.
Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen
(1971:948).
Fastställelsebeslutets omfattning
Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor. Beslutet kan
innehålla villkor som måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett
underlag till planens plankartor.
Rättsverkningar av fastställelsebeslutet
Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:
•

Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och
de villkor som anges i beslutet.

•

Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt.

•

Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark
eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser.
För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning.
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Förändring av väghållningsansvar
För väg 174 är Trafikverket väghållare. I angränsade områden finns vägar med kommunalt
väghållningsansvar och vägar där vägföreningar har väghållningsansvar. Vägplanen medför
inga förändringar av väghållningsansvaret.
Kommunala planer
Vägplanen berör detaljplaner utmed sträckan. De berörda delarna av detaljplanerna
omfattar allmän platsmark och kvartersmark. Ianspråktagande av mark inom kvartersmark
och allmän plats bedöms som en mindre planavvikelse, som inte motverkar planens syfte.
Kommunen styrker den bedömningen i ett yttrande, se Bilaga 1.

Genomförande
Efter att vägplanen skickats in för fastställes ska en bygghandling tas fram. Detta planeras
ske under våren 2018. Projektet är planerat att genomföras som en utförandentreprenad
tidig vår år 2019.
Under byggnationen av projektet förväntas trafik att vara tillåten på sträckan, men med
nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet. Vägen kommer att vara helt avstängd
kortare stunder i samband med sprängningsarbeten av den norra bergskärningen.
Sprängningsarbeten beräknas pågå under cirka tre veckor.

Finansiering
Framtagande av aktuell vägplan finansieras i sin helhet av Sotenäs kommun.
Produktionen av den aktuella gång- och cykelvägen finansieras via regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025. I denna plan gör Västra
Götalandsregionen en särskild satsning på utbyggnad av cykelvägar utmed det regionala
vägnätet. Cykelvägsobjekt som finns med i satsningen finansieras till 50 % av berörd
kommun och till 50 % av Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Den totala kostnaden
för utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed väg 174 i Bovallstrand uppskattas till cirka 6
Mkr inklusive administration, projektering och marklösen.
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Bilaga 1

Datum: 2018-02-27

Utlåtande angående avvikelser från detaljplan, GC-väg norr
om Bovallstrand, Sotenäs Kommun.
Sotenäs kommun har fått in en begäran från trafikverket om ett utlåtande angående
avvikelser från detaljplan i vägplan för GC-väg norr om Bovallstrand.
Vägplanen innebär enligt Trafikverket att befintligt vägområde kommer utökas och
överlappa mark som i detaljplaner 14-TSS-1682, 14-TSS-1213, 1427-P29, 1427-P99,
14-TSS-1546 reglerad som allmänplats park, vägområde, lokalgata, natur och prickad
kvartersmark för bostäder.
Genomgång av de planerade åtgärderna bedöms avvikelser från berörda detaljplaner
som liten.

Amanda Jansson

Plan- och exploateringschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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