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1 Sammanfattning 

En detaljplan för underfart vid Krangatans förlängning samt gång- och cykelväg vid Borgens gata ska tas 
fram av Alingsås kommun. Borgens gata passerar idag Säveån med en bro med befintlig bredd 10 meter. 
För att inrymma den nya gång- och cykelvägen på bron behöver bron göras bredare.  

ÅF har som underlag till detaljplanen utrett huruvida bron kan breddas för att inrymma den nya gång- 
och cykelvägen samt vägtrafik med ett körfält i varje riktning.  

Brons lämplighet att breddas har studerats genom att två alternativa utformningar på brobreddning har 
tagits fram. Alternativen skiljer sig åt bland annat avseende möjlig brobredd, framtida underhållsbehov, 
anpassning till trafiksituation, möjlighet för framtida förändring av trafiksituation, yta och tid för intrång i 
berört naturvärdesobjekt.  

Alternativ 1 innebär att nya brostöd byggs bredvid de befintliga, nya brobalkar och ny brobaneplatta 
som gjuts ihop med den befintliga bron. Möjlig brobreddning 2-4 meter. 

Alternativ 2 innebär att en konsol fästes till befintlig brokonsol och grundläggs med pålad grundläggning 
i broändar. Möjlig brobreddning max 1,5 meter.  

För båda alternativen bedöms en anmälan om vattenverksamhet behöva tas fram. Inga 
kompensationsåtgärder för naturvärden bedöms behöva utföras och ingen påverkan på Säveåns 
miljökvalitetsnormer eller ökad barriäreffekt bedöms för något av alternativen som studerats. 

Åtgärder behöver utföras för att erhålla förbättrad stabilitet i området genom att befintliga slänter 
avschaktas. Denna åtgärd är oberoende av breddningsalternativ.   

För förbättrad stabilitet och avlastning av befintlig grundläggning behöver också lättfylland utföras vid 
broändar. Ju bredare breddning desto större yta behöver fyllas med lättfyllnad. 

Befintligt erosionsskydd i området behöver återställas efter avschaktning, schakt och spontning. 
Erosionsskyddet behöver också breddas på brons östra sida.   

Vid framtida projektering rekommenderas fler geotekniska undersökningar utföras för att säkerställa och 
bestämma omfattning av erforderliga åtgärder. Trafiksituationen på Borgens gata rekommenderas också 
studeras vidare för att bestämma erforderlig brobredd. För att säkerställa att befintlig bros bärighet inte 
understiger bärighetsklass BK1 efter brobreddning rekommenderas en bärighetsutredning på befintlig 
och ny bro utföras.  

Slutligen bedöms bron lämplig att kunna breddas med 1,5 till 4 meter. Breddningen rekommenderas 
utföras motsvarande alternativ 1. Bedömningen baseras på att detta alternativ är flexibelt med avseende 
på brobredd samt anpassning till och möjlighet att förändra framtida trafiksituation. Vidare anses 
hanteringen av studerade miljö- och stabilitetsaspekter inte innebära någon stor skillnad i åtgärder och 
konsekvenser mellan de olika alternativen.  
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2 Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadskontoret i Alingsås kommun ska upprätta en detaljplan för underfart vid Krangatans 
förlängning samt gång- och cykelväg vid Borgens gata. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att 
bygga en underfart för samtliga trafikslag under järnvägen för att sammanbinda Sävelunds och Borgens 
verksamhetsområde, och därmed även E20 och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan därigenom få 
minskat trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en alternativ 
körväg. Vidare är syftet att bygga en gång- cykelväg längs med Borgens gata för att serva befintliga 
verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen. Tillkommande gång- och 
cykelväg planeras på Borgens gatas södra sida. Se Figur 1 för översiktsbild. 

 

Figur 1 Översikt över detaljplaneområdet för underfart vid Krangatans förlängning samt 
gång- och cykelväg vid Borgens gata.   

Planområdet ligger ca 2 km öster om Alingsås stadskärna. Planområdet sträcker sig längs hela Borgens 
gata, från korsningen E20 – Borgens gata, till Skansgatan i nordost. Vidare sträcker sig planområdet från 
Krangatan norr om järnvägen, via Kastellgatan till Borgens gata i söder.    

Inom planområdet går en bro över Säveån som behöver breddas på dess södra sida för att inrymma 
tillkommande gång- och cykelväg, utöver dagens fordonstrafik och trottoar. Uppdraget är att ta fram ett 
förslag över lämplig lösning för breddning/påbyggnad av bron, för tillkommande gång-cykeltrafik.  
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3 Beskrivning av nuläget 

3.1 Befintlig bro 

Befintlig vägbro, byggd 1989, spänner över Säveån i ett spann med spännvidd på 28 meter. Brobredden 
är 10 meter och inrymmer ett körfält i vardera riktningen (bredd 7,5 meter) och en gångbana (bredd 2,5 
meter) på brons norra sida. Den totala brolängden är ca 38,5 meter. 

Konstruktionen är en fritt upplagd balkbro i betong med spännarmerade balkar. Överbyggnaden ligger 
upplagd på gummilager på fristående brostöd. Brostöden är grundlagda på betongpålar till fast botten.  

På bron finns befintliga broräcken och en belysningsstolpe.  

Ytterligare information gällande utformning av befintlig bro se befintliga ritningar i Bilaga 1.  

3.2 Befintligt erosionsskydd 

Under befintlig bro finns ett erosionsskydd som påfördes i samband med att bron byggdes. 
Erosionsskyddet består, enligt befintliga broritningar, av ett ≥500mm tjockt erosionsskydd av samkross 
0-150 varav 50% >80mm fraktioner.  

Befintligt erosionsskydd har mätts in och resultatet redovisas i MUR Geoteknik, upprättad av COWI.  
Utbredning av erosionsskyddet är även principiellt redovisat på broskisser i Bilaga 2 och 3. 

3.3 Vattennivåer i Säveån 

De för projektet antagna vattennivåerna redovisas nedan (RH 2000): 

LLW: +57,7 

MW: +58,6 

HHW: +61,1 

3.4 Markbeskaffenhet och topografiska förhållanden 

Området söder om anslutningsvägarna mot bron utgörs av slänt ner mot Säveån som är bevuxen med 
gräs, buskar och träd. Slänten är hög och brant framförallt på västra sidan om bron. 

Marknivån vid Borgens gata ligger på ca +65 på västra sidan om säven och på ca +63 på östra sidan. 

Befintligt erosionsskydd har en stor utbredning i slänten på västra sidan om bron medan på östra sidan 
så återfinns erosionsskydd endast i anslutning till brons landfäste. 

3.5 Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden bedöms utifrån tidigare utförda undersökningar bestå av ett lager med siltig 
sand/sandig silt som vilar på ett mäktigt lager lera. Leran vilar på friktionsjord på berg. Mäktigheten hos 
lagret med siltig sand/sandig silt har uppmätts till ca 4 meter på båda sidor om bron. 

Äldre undersökning utförda i broläget visar på stora jorddjup i lägena för befintliga landfästen. På västra 
sidan har lermäktigheten uppmätts till ca 35 meter och sonderingarna har stoppat på berg eller block ca 
5 meter under lerans underkant. På Östra sidan har lermäktigheten uppmätts till ca 30 meter och 
sonderingarna har avbrutits ca 15 meter ner i friktionsjoden under leran utan att bergstopp erhållits.  
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Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån vingförsök och CPT-sonderingar. Lerans korrigerade, 
odränerade skjuvhållfasthet har uppmätts till mellan ca 30-120 kPa. Ingen ostörd provtagning har i brons 
närområde men har utförts en bit öster ut längs Säveåns stäckning. Enligt dessa provtagningar varierar 
densiteten mellan 1,84–2,00 t/m och sensitiviteten har uppmätts till mellan 13-184. Leran är delvis  
högsensitiv men inte kvick.  Den naturliga vattenkvoten har bestämts till 27-39 %. Lerans konflytgräns 
ligger i allmänhet på ca 30 %.   

Lerlagrets sättningsegenskaper har utvärderats utifrån CRS-försök på nivåerna 7,9 och 12 meter djup i 
undersökningspunkt CW04. Leran är enligt dessa undersökningar normal- till svagt överkonsoliderad. 

3.6 Hydrogeologiska förhållanden 

I borrpunk CW04, som ligger ca 0,5 km öster om bron, har grundvattenrör installerats i lagret av siltig 
sand/sandig silt. Samt portrycks mätare har installerats i leran.  

Vid mätning har grundvattenytan i lagret av siltig sand/sandig silt har grundvattenytan påträffats på ett 
djup av ca 3 meter under markytan. Vid loggermätning av portrycket i leran under vintern 2016-2017 
uppmättes trycknivåer motsvarande en fri grundvattenyta ca 1-4 meter under markytan med en 
hydrostatisk portrycksprofil mot djupet. 

Grundvattenytan bedöms variera efter väder och tid på året. 

3.7 Befintliga ledningar 

Under bron finns befintliga ledningar upplagda på ledningshylla mellan befintliga huvudbalkar. Dessa 
ledningar består enligt ledningskollen utav fiberkablage, signalkabel och två matarkablar (en i drift och 
en ur drift).  

På brons norra sida ligger befintliga fjärrvärmeledningar upphängda med konsoler infästa på utsidan av 
befintlig huvudbalk. 

På båda sidorna av bron finns även en belysningskabel mellan belysningsstolpar.  
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4 Broförslag 

Med dagens föreslagna trafiklösning där den nya gång- och cykelvägen förläggs på södra sidan om 
Borgens gata blir den maximala brobreddningen 4 meter. Skulle hela befintlig brobredd utnyttjas skulle 
brobreddningen kunna minskas till 1,5 meter. 

Två alternativa lösningar på brobreddning har studerats i detta skede. I detta kapitel beskrivs 
alternativskiljande aspekter gällande konstruktiv utformning. För alternativskiljande aspekter gällande 
geoteknik och miljö hänvisas till kapitel 5 och 6.  

4.1 Alternativ 1  

Se bilaga 2 för broskiss. 

4.1.1 Krav på dimensionering och utformning 

Breddningsalternativ 1 är framtagen för att kunna dimensioneras för vägtrafik och en teknisk livslängd på 
80 år.  

Brobreddningen ska utformas och dimensioneras med krav enligt Krav brounderhåll, TDOK 2013:0415. 

4.1.2 Teknisk lösning för brobreddning 

Alternativ 1 innebär att befintlig brokonsol på brons södra sida rivs in till södra brobalken. Detta eftersom 
befintlig brokonsol inte är dimensionerad för de tillkommande lasterna. En ny brobaneplatta med nya 
brobalkar, ändskärmar, vingmurar, och nytt brostöd byggs sedan bredvid befintlig bro. Brobaneplattan 
och ändskärmen föreslås gjutas ihop med befintlig bro. 

Vid brobreddning överförs laster från den breddade delen till den befintliga bron. För att inte bärigheten 
på den befintliga bron ska understiga BK1 föreslås breddningen utformas med två nya balkar. Detta för 
att förhindra för stor ökad belastning på befintlig bro i och med brobreddningen.  

Eftersom vattennivån i aktuellt område av Säveån är känslig för stora höjningar under kort tid, vilket har 
observerats vid tidigare projekt i närheten, föreslås stöden gjutas inom en spont som hålls torr dels 
genom tät spont och dels med pumpning.  

4.1.3 Brosektion 

Alternativ 1 är framtagen för att utformas för projektets maximala aktuella breddning. Den redovisade 
principiella utformningen är möjlig att utföra för brobreddningar från 2 meter. Detta för att få plats med 
grundläggningen till en ny brobalk.  

Den maximala brobredden ska inrymma en gångbana med bredd 2,5 m, ett körfält i vardera riktningen 
med körfältsbredd 3,5 meter och en gång- och cykelbana med bredd 4 meter. Mellan körfält och gång- 
och cykelbana ska en zon med utrymme för belysning eller räcke utföras. Total brobredd efter 
brobreddning 14 meter, vilket innebär en breddning med 4 meter. Se Figur 2.  

 

Figur 2 Brosektion alternativ 1.  
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4.1.4 Grundläggningsrekommendation 

Alternativ 1 behöver grundläggas på pålade brostöd.   

4.1.5 Broarbetenas påverkan på kringliggande natur 

För att kunna grundlägga bron behöver schakt utföras till grundläggningsnivån, vilken ligger mellan 5-6 
meter under befintlig marknivå. Schaktbotten ligger över MW men under HHW. Spont och schaktarbeten 
förutsätts därför behöva utföras delvis i vatten. Schakten medför också behov av att släntbeklädnader 
och erosionsskydd behöver återställas. 

Till följd av brobreddningen behöver viss utfyllnad av broslänter utföras.  

Eftersom bron breddas med nya brostöd behöver befintligt erosionsskydd breddas för att undvika 
underspolning och erosion kring brostöd.  

4.1.6 Påverkan på vägutformning 

I trafikutredning utförd av Trivector föreslås den nya gång- och cykelbanan förläggas på södra sidan av 
Borgens gata.  

Alingsås kommun vill att vägen ska breddas endast söderut för att undvika påverkan på intilliggande 
fastigheter på Borgens gatas norra sida. Detta medför förutsättningar för brobreddning enligt Figur 3. 

Med studerad brosektion enligt Figur 2 kan bron anslutas till Borgens gata i en rak linje enligt Figur 3.  

Befintlig gångbana på norra sidan av bron kan i detta alternativ vara kvar i befintligt läge.  

 

Figur 3 Alternativ 1 – anslutning till Borgens gata.  

4.1.7 Befintliga ledningar 

Det finns ledningar i området vid bron enligt kapitel 3.7, huruvida dessa påverkas vid arbetet behöver 
utredas i fortsatt projektering.     
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4.1.8 Drift- och underhåll 

Alternativ 1 anses inte innebära något ökat drift- och underhållsbehov jämfört med befintlig 
konstruktion. 

4.1.9 Erosionsskydd 

Befintligt erosionsskydd föreslås återställas efter schakt för brostöd.  

Erosionsskyddet föreslås utföras lika befintligt läge och breddas. 

4.1.10 Belysning 

Möjligheter finns att integrera belysning i nya broräcken och/eller på bron med belysningsstolpar. En 
lösning för brons erforderliga belysning har inte studerats i denna utredning utan behöver studeras 
vidare och tas fram vid framtida projektering.   
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4.2 Alternativ 2 

Se bilaga 3 för broskiss. 

4.2.1 Krav på dimensionering och utformning 

Breddningsalternativ 2 är framtagen för att kunna dimensioneras för gång- och cykeltrafik och 
renhållningsfordon för en teknisk livslängd på 80 år.  

Brobreddningen ska utformas och dimensioneras med krav enligt Krav brounderhåll, TDOK 2013:0415. 

4.2.2 Teknisk lösning för brobreddning 

Alternativ 2 innebär att befintlig kantbalk på brons södra sida rivs. Breddningen utförs sedan med 
konsoler av stålbalkar som fästes in till befintlig brobaneplatta. För att erhålla en lätt konstruktion föreslås 
brodäcket utföras med aluminiumdäck. 

4.2.3 Brosektion 

Alternativ 2 är framtagen för att utformas för projektets minsta aktuella breddning. Detta alternativ 
bedöms inte kunna bära laster från en bredare breddning än 1,5 meter.  

Efter brobreddning ska bron inrymma ett körfält i vardera riktningen med körfältsbredd 3,5 meter 
vardera och en gång- och cykelbana med bredd 4 meter. Mellan körfält och gång- och cykelbana ska en 
zon med utrymme för räcke utföras. Total brobredd med nytt är 11,5 meter, vilket innebär en breddning 
med 1,5 meter. Se Figur 4.  

 

Figur 4 Brosektion alternativ 2. 

4.2.4 Grundläggningsrekommendation 

Konstruktionen för alternativ 2 fästes till befintlig brokonsol i brospann och grundläggs på pålar i 
broändar.  

4.2.5 Broarbetenas påverkan på kringliggande natur 

Till följd av brobreddningen behöver viss utfyllnad av broslänter utföras.  

Befintligt erosionsskydd föreslås breddas. 

4.2.6 Påverkan på vägutformning 

I trafikutredning utförd av Trivector föreslås den nya gång- och cykelbanan förläggas på södra sidan av 
Borgens gata.  

Alingsås kommun vill att vägen ska breddas endast söderut för att undvika påverkan på intilliggande 
fastigheter på Borgens gatas norra sida. Detta medför förutsättningar för brobreddning enligt Figur 5. 
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Med studerad brosektion enligt Figur 4 måste brons anslutning till Borgens gata studeras vidare för att ta 
upp förskjutning enligt Figur 5.  

Befintlig gångbana på norra sidan av bron kan i detta alternativ inte vara kvar.  

 

Figur 5 Alternativ 2 – anslutning till Borgens gata.  

4.2.7 Befintliga ledningar 

Det finns befintliga ledningar i området vid bron enligt kapitel 3.7. Huruvida dessa påverkas vid arbetet 
behöver utredas i fortsatt projektering.     

4.2.8 Drift- och underhåll 

Alternativ 2 anses innebära utökat drift- och underhållsbehov jämfört med befintlig bro. Detta eftersom 
stålet i den nya brokonsolen kräver mer omfattande underhåll. Underhåll bedöms behöva utföras var 20e 
år. Antingen kan brokonsolen utföras så att den går att lyfta av och transporteras till fabrik, alternativt får 
underhållsåtgärder utföras på plats.  

4.2.9 Erosionsskydd 

Erosionsskyddet föreslås utföras lika befintligt läge och breddas.  

4.2.10 Belysning 

Möjligheter finns att integrera belysning i nya broräcken. En lösning för brons erforderliga belysning har 
inte studerats i denna utredning utan behöver studeras vidare och tas fram vid framtida projektering.   
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4.3 Uppskattning av byggkostnad  

De två föreslagna alternativa brobreddningarna innebär olika byggkostnader. De olika uppskattade 
byggkostnaderna är redovisade i Tabell 1. Projekteringskostnader och underhållskostnader är inte 
medräknade i kalkylen.  

Alternativ 1 kan också utföras med en smalare breddning på 2,0 meter. För jämförelse är även denna 
byggkostnad medtagen i Tabell 1.     

Tabell 1 Uppskattad byggkostnad.  

Alternativ Uppskattat 
kvadratmeterpris 
[SEK/m2] 

Uppskattad area på 
brobreddning [m2] 

Uppskattad 
byggkostnad [miljoner 
SEK] 

1 30 000 – 35 000 160  4,8 – 5,6 

2 20 000 – 25 000 180 3,6 – 4,5 

1 med 2,0 meter 
breddning 

30 000 – 35 000 80 2,4 – 2,8 
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5 Stabilitetsanalys för tillkommande 
brobreddning 

Generellt är omgivande slänter delvis branta och har där låg säkerhet mot stabilitetsbrott. Dock påverkar 
anläggningen av en ny GC-väg inte stabilitetsförhållandena i dessa slänter något särskilt, men åtgärder 
som avschaktning för att avlasta slänterna krävs för att erhålla en tillfredställande stabilitet hos 
anläggningen. 

I anslutning till bron på den västra sidan ger breddningen med GC-väg en viss utfyllnad i befintlig slänt. 
Detta försämrar den befintliga stabiliteten som inte är tillfredställande. För att erhålla en tillfredställande 
stabilitet i detta område krävs en avlastning av slänten genom att befintlig jord skiftas ut mot exempelvis 
lättklinker i detta område. Genom att tillämpa detta utförande fram mot den nya brobreddningen 
minimeras även risken för att marken i anslutning till bron ska sätta sig. Sättningar i anslutning till bron 
kan medföra negativ påverkan på befintlig grundläggning samt ge för stora sättningsdifferenser mellan 
tillfartsbank och bro. Av denna anledning anläggs även bankbreddningen på östra sidan på 
lättfyllnadsmaterial. 

Ungefär samma geotekniska åtgärder erfordras för både alternativ 1 och 2. Mängden lättfyllning blir 
dock minde för alternativ 2 då denna följer bredden på GC-vägen. 

Se även Projekterings PM Geoteknik, upprättad av ÅF, daterat 2019-06-14. 
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6 Miljökonsekvenser 

6.1 Områdesbeskrivning 

I juni 2018 genomfördes en naturvärdesinventering av området runt Säveån. Naturen i området består 
främst av lövskogsmiljöer i kantzonen mot Säveån. Vid inventeringen identifierades 7 naturvärdesobjekt, 
ett med naturvärdesklass 2 och resterande med naturvärdesklass 3. Ett påtagligt till högt naturvärde finns 
längs med stora delar av kantzonerna mot Säveån.  

Området som berörs av brobreddningen, längs den sydöstra sidan av befintlig bro, finns ett område som 
naturvärdesklassats till klass 2 Högt. Inom det klassade området förekommer död ved, en variation av 
trädslag, exponerad lera/sand vid vatten som är solbelyst, enstaka stående döda träd med hackhål av 
hackspett. Två ekar med en omkrets över 110 cm. Området som är inventerat sträcker sig längre än det 
område som är aktuellt för brobreddningen. Inom området för brobreddningen finns ett värdeelement 
(död ved) noterat samt ett värdefullt träd. Området bedöms kunna vara goda fladdermusmiljöer. Ytan 
som berörs av brobreddningen bedöms inte hysa några större naturvärden utan består överlag av unga 
träd och sly.   

6.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 

I enlighet med EUs Ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), Direktivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG 
+ 2013/39/EU), Grundvattendirektivet (2006/118/EG) och Direktiv om skyddade områden har 
miljökvalitetsnormer (MKN) fastställts för alla Sveriges yt-, grund- och kustvatten. Direktivens 
bestämmelser anger att försämring av berörda vatten inte får ske och bestämmelserna är bindande för 
medlemsstaterna. Normerna infördes för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Myndigheter och kommuner ansvarar för att 
miljökvalitetsnormer följs (Lag 2010:882). Normerna syftar till att statusklassificera berörda vatten och 
reglera den kvalitet som miljön skall uppnå vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet har varit att 
normen god status ska uppnås för alla berörda vatten till år 2015. Många vattendrag har dock bedömts 
ej ha tillräckligt hög status och har då fått en tidsfrist till 2021 eller 2027.  

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga 
yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Rådande status för de olika vattenförekomsterna återfinns i 
databasen VISS (Vatten Informations System Sverige). MKN för vattenkvalitet syftar till att skapa god 
vattenstatus och bedöms med hjälp av ett antal ekologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar. 

6.2.1 Vattenförekomst Säveån 

Bron går över Säveån som är en vattenförekomst enligt EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet. Det 
innebär att vattendraget har miljökvalitetsnormer (MKN) som inte får påverkas negativt. De 
miljökvalitetsnormer som är beslutade för Säveån är God ekologisk status 2021 samt God kemisk 
ytvattenstatus med undantag för Bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar – 
Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 

Säveån har klassats till måttlig ekologisk status. Utslagsgivande för klassningen är hydromorfologin 
(vandringshinder/barriärer). Vattenförekomsten har tre definitiva vandringshinder. Den kemiska statusen 
uppnår ej god, pga. Bromerad difenyleter (PBDE) och Kvicksilver (Hg), det är en nationell bedömning 
gjord av Vattenmyndigheten. Gränsvärdena överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster, 
utsläpp av PBDE och Hg har under lång tid skett både i Sverige och utomlands.  

Det finns inga biologiska undersökningar i ån. Näringsämnen (fosfor) är klassat till god status, 
klassningen baseras på 30 provtagningar mellan 2013 till 2017.  
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6.3 Konsekvensbedömning alternativ 1 

Alternativ 1 innebär att det kommer att ske en breddning av befintlig bro med ca 4 meter. För det arbetet 
kommer det att krävas ny grundläggning och eventuellt spontning, vilket delvis kommer att ske under 
högvattennivån. Arbetet bedöms hålla på under 8-10 månader. Delar av den befintliga bron kommer att 
rivas, vilket kan generera bilningsvatten och rivningsmaterial som behöver tas om hand. Det befintliga 
erosionsskyddet kommer att återställas, erosionsskyddet kommer också att kompletteras, och breda ut 
sig i ett större område jämfört med dagsläget.  

6.3.1 Påverkan på MKN 

Den påverkan som främst kommer att ske på Säveån är grumling under byggskedet. Ny grundläggning 
och eventuell spontning kommer att ske under högvattennivån. Eftersom arbetet kommer att ske under 
lång tid (8-10 månader) kommer det förmodligen vara högvatten i ån under delar av tiden. Åtgärder för 
att undvika grumling bör vidtas. Grumlingen har en temporär effekt på vattenkvaliteten och efter avslutat 
byggarbete förväntas förhållandena återgå till det som rådde innan. Inga arbeten kommer att ske i själva 
vattendraget.  

 

När det gäller påverkan på MKN för ytvatten får inte planerade åtgärder innebära en försämring av status 
eller underliggande kvalitetsfaktorer och riskera att påverka möjligheten för Säveån att uppnå god 
ekologisk status. Genom att vidta skyddsåtgärder bedöms det vara möjligt att genomföra breddningen 
utan påverkan på MKN för ytvatten.  

Bedömningen är att alternativ 1 inte kommer att ge en negativ effekt på miljökvalitetsnormen för Säveån.  

6.3.2 Vattenverksamhet 

När man uppför olika typer av anläggningar i vatten kallas det vattenverksamhet. Byggande av broar och 
brostöd är exempel på vattenverksamhet. Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken omfattas vattenverksamhet av 
generell tillståndsplikt och prövning sker i Mark- och miljödomstolen. För vissa vattenverksamheter krävs 
dock inte tillstånd utan det räcker med en anmälan till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.  

Alternativ 1 innebär schaktning under högvattennivån, dvs inom vattenområdet. Om arbetet kommer att 
ske med spont krävs en mindre yta, om arbetet sker genom schaktning istället kommer ett större område 
under högsta vattennivån att bli berörd. Arbetet med återställande och nytt erosionsskydd kommer också 
att delvis ske under högsta vattennivån. För att uppnå erforderlig släntstabilitet kring breddningen av 
bron krävs viss avschaktning av befintliga slänter. På östra sidan bedöms avschaktning behöva utföras 
under högsta vattennivån. Den sammanlagda ytan där arbete kommer att ske under högvattennivån 
(inom vattenområdet) ligger under 500 m2. Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter reglerar 
vilka typer av verksamheter som ska anmälas. Om bottenytan som verksamheten omfattar i vattendraget 
uppgår till högst 500 m2 räcker det med en anmälan om vattenverksamhet.  

Bedömningen är att alternativ 1 kräver en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen då ytan inom 
vattenområdet underskrider 500 m2. 

6.3.3 Påverkan på naturvärden på land 

Breddningen av bron kommer i sin helhet att utföras åt söder. Här kommer naturvärden påverkas till följd 
av att område röjs för anläggning och arbetsområde för utförande av nya brostöd och breddat 
erosionsskydd.  På den sydvästra sidan om ån finns ett värdefullt träd i anslutning till berört område, en 
sälg enligt naturvärdesinventeringen. Trädet är av värde på våren som pollenresurs för bland annat 
vildbin men även andra insekter. Berörd yta på den sydvästra sidan bedömdes dock som helhet inte 
innehålla några högre naturvärden utan består överlag av unga träd och sly. En avverkning här bedöms 
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inte ge någon större påverkan. Om trädet måste avverkas bör det lämnas som död ved i så nära 
anslutning som möjligt till ursprunglig plats. 

Den sydöstra stranden av ån har högre naturvärden, inom området för brobreddningen finns ett 
värdeelement inom naturvärdesobjektet (död ved). Påverkan sker genom att del av detta naturvärde 
kommer att försvinna. Endast en liten del av hela naturvärdesobjektet kommer dock att beröras och 
åtgärden bedöms därför inte innebära någon påtaglig skada på naturvärdet.  

Området bedöms kunna vara goda fladdermusmiljöer. Inga värdefulla träd för fladdermöss kommer att 
beröras, varför påverkan på fladdermöss bedöms bli marginell.  

Sammantaget bedöms en breddning med 4 meter och tillkommande åtgärder inte medföra att någon 
stor påverkan uppstår på områdets naturvärden. Inte heller bedöms åtgärderna medföra några större 
konsekvenser för biologisk mångfald eller väsentligt större barriäreffekter för fladdermöss inom området. 

6.4 Konsekvensbedömning alternativ 2 

Alternativ 2 innebär att det kommer att ske en breddning av befintlig bro med ca 1,5 meter. Delar av 
befintlig bro kommer att rivas, vilket kan generera bilningsvatten och rivningsrester som behöver tas om 
hand. Grundläggning kan för detta alternativ utföras utan större schakt och spontarbeten. Arbetet 
kommer att ske över högsta vattennivån, dvs utanför vattenområdet. För att uppnå erforderlig 
släntstabilitet kring breddningen av bron krävs viss avschaktning av befintliga slänter. På östra sidan 
bedöms avschaktning behöva utföras under högsta vattennivån.   

6.4.1 Påverkan på MKN 

Den påverkan som främst kommer att ske på Säveån är eventuell grumling vid arbetet med 
erosionsskyddet och avschaktning. Åtgärder för att undvika grumling av vattendraget bör vidtas.  

 

När det gäller påverkan på MKN för ytvatten får inte planerade åtgärder innebära en försämring av status 
eller underliggande kvalitetsfaktorer och riskera att påverka möjligheten för Säveån att uppnå god 
ekologisk status.  

Bedömningen är att alternativ 2 inte kommer att påverka miljökvalitetsnormerna för Säveån negativt.  

6.4.2 Vattenverksamhet 

När man uppför olika typer av anläggningar i vatten kallas det vattenverksamhet. Byggande av broar och 
brostöd är exempel på vattenverksamhet. Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken omfattas vattenverksamhet av 
generell tillståndsplikt och prövning sker i Mark- och miljödomstolen. För vissa vattenverksamheter krävs 
dock inte tillstånd utan det räcker med en anmälan till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.  

Alternativ 2 innebär att det mesta av arbetet kommer att ske utanför vattenområdet. Arbetet med nytt 
erosionsskydd och avschaktning av slänt på östra sidan kommer att ske under högsta vattennivån, ytan 
för det arbetet är mindre än 500 m2. Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter reglerar vilka 
typer av verksamheter som ska anmälas. Om bottenytan som verksamheten omfattar i vattendraget 
uppgår till högst 500 m2 räcker det med en anmälan om vattenverksamhet.  

Bedömningen är att alternativ 2 kräver en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen då ytan inom 
vattenområdet underskrider 500 m2. 

6.4.3 Påverkan på naturvärden på land 

Breddningen av bron kommer i sin helhet att utföras åt söder. Här kommer naturvärden påverkas till följd 
av att område röjs för anläggning och arbetsområde för utförande av breddat erosionsskydd. På den 
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sydvästra sidan om ån finns ett värdefullt träd i anslutning till berört område, en sälg enligt 
naturvärdesinventeringen. Trädet är av värde på våren som pollenresurs för bland annat vildbin men även 
andra insekter. Berörd yta på den sydvästra sidan bedömdes dock som helhet inte innehålla några högre 
naturvärden utan består överlag av unga träd och sly. En avverkning här bedöms inte ge någon större 
påverkan. Om trädet måste avverkas bör det lämnas som död ved i så nära anslutning som möjligt till 
ursprunglig plats. 

Den sydöstra stranden av ån har högre naturvärden, inom området för brobreddningen finns ett 
värdeelement inom naturvärdesobjektet (död ved). Påverkan sker genom att del av detta naturvärde 
kommer att försvinna. Endast en liten del av hela naturvärdesobjektet kommer dock att beröras och 
åtgärden bedöms därför inte innebära någon påtaglig skada på naturvärdet.  

Området bedöms kunna vara goda fladdermusmiljöer. Inga värdefulla träd för fladdermöss kommer att 
beröras, varför påverkan på fladdermöss bedöms bli marginell.  

Sammantaget bedöms en breddning med 1,5 meter och tillkommande åtgärder inte medföra att någon 
stor påverkan uppstår på områdets naturvärden. Inte heller bedöms åtgärderna medföra några större 
konsekvenser för biologisk mångfald eller väsentligt större barriäreffekter för fladdermöss inom området. 

6.5 Jämförelse mellan de olika alternativen 

Både alternativ 1 och 2 innebär en påverkan på vattenområdet som är mindre än 500 m2. Vilket innebär 
att en anmälan om vattenverksamhet behöver göras för båda alternativen. Alternativ 1 innebär en större 
påverkan på området än alternativ 2. Inga höga naturvärden påverkas av något av alternativen, även om 
alternativ 2 innebär ett mindre intrång i berört naturvärdesobjekt och större chans finns till möjlighet att 
minimera påverkan.  

För fladdermössen är bedömningen att det inte gör någon större skillnad mellan de olika alternativen 
gällande barriäreffekten. 

Inga kompensationsåtgärder för förlust av naturvärden bedöms vara motiverade. Normalt 
förekommande skyddsåtgärder krävs under byggskedet för att minska riskerna för påverkan på vatten 
samt bör skyddsåtgärder för grumling utredas och vidtas. 
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7 Konsekvensanalys och sammanfattning 

7.1 Metod 

Förslag på lämplig lösning för brobreddning har tagits fram genom att studera två väsentligt olika 
konstruktiva lösningar.  

Alternativen har tagits fram och analyserats med hänsyn till platsens förutsättningar i form av 
naturvärden, geotekniska förutsättningar, byggtekniska aspekter och recipienten Säveåns 
miljökvalitetsnormer.  

Som underlag till utredningen har följande underlag beaktats: 

• Geoteknisk utredning (COWI 2017, rev A, mars 2019)  
• MUR Geoteknik (COWI, Rev A, mars 2019) 
• Inmätning utförd av Alingsås kommun maj 2019 
• Trafikutredning (Trivector 2018) 
• Naturvärdesinventering (Calluna 2018)  
• Vatten Informations System Sverige (VISS) 
• Befintliga broritningar  
• Förvaltningsinformation om bron hämtad från BaTMan 
• Ledningskollen 
• Krav Brounderhåll, TDOK 2013:0415 
• Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204 

7.2 Resultat  

Utredningen resulterade i två olika alternativ på brobreddning, se Bilaga 2 och 3.  

Jämförelse mellan de båda alternativen utifrån påverkan på miljökvalitetsnormer, vattenverksamhet, 
naturvärden, konstruktiv utformning, trafiksituation och släntstabilitet resulterade i att alternativ 1 
rekommenderas vid framtida breddning.  

7.3 Konsekvenser 

De alternativa brobreddningarna innebär i stort sett samma typ av konsekvenser för närområdet, även 
om alternativ 1 innebär ett större intrång både i yta och tid.  Konsekvenser för respektive alternativ 
redovisas nedan.  

Alternativ 1 

• Bron kan breddas med 2-4 meter 
• Brobreddningen kan dimensioneras för vägtrafik 
• Slänter behöver återställas efter schakt/spontarbeten 
• Erosionsskydd behöver återställas  
• Erosionsskydd behöver breddas 
• Slänter behöver avschaktas (oberoende av brobreddning) 
• Borgens gata kan ansluta till bron i en rak linje (endast vid 4 meter brobreddning) 
• Anmälan av vattenverksamhet krävs 
• Ingen påverkan på Säveåns miljökvalitetsnormer 
• Området bakom bron behöver fyllas med lättfyllnad 
• Åtgärder för grumlande arbeten 
• Åtgärder för omhändertagande av bilningsvatten och rivningsrester 
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Alternativ 2 

• Bron kan breddas med 1,5 meter 
• Bron kan dimensioneras för gång- och cykeltrafik och renhållningsfordon 
• Erosionsskydd behöver återställas 
• Erosionsskydd behöver breddas 
• Slänter behöver avschaktas (oberoende av brobreddning) 
• Borgens gata behöver ansluta till bron i en radie alternativt breddning av Borgens gata norrut 

studeras 
• Anmälan av vattenverksamhet krävs 
• Ingen påverkan på Säveåns miljökvalitetsnormer 
• Området bakom bron behöver fyllas med lättfyllnad 
• Åtgärder för grumlande arbeten 
• Åtgärder för omhändertagande av bilningsvatten och rivningsrester 

7.4 Diskussion 

De två studerade alternativa brobreddningarna skiljer sig åt bland annat avseende möjlig brobredd, 
framtida underhållsbehov, anpassning till trafiksituation, dimensionerande last, möjlighet för framtida 
förändring av trafiksituation, byggkostnad, yta och tid för intrång i berört naturvärdesobjekt. 

Alternativ 1 kan utföras med breddning 2-4 meter dimensionerad för vägtrafik medans alternativ 2 max 
kan utföras med brobredd 1,5 meter dimensionerad endast för gång- och cykeltrafik och servicefordon. 
Detta medför att alternativ 1 är mer flexibel med avseende på anpassning till trafiksituationen på Borgens 
gata. Utöver det kan brobreddningen som i dagsläget är tänkt att trafikeras av gång- och cykeltrafik 
förberedas för eventuell framtida belastning av vägtrafik.  

Med dagens tänkta trafiklösning, där den nya gång- och cykelvägen förläggs på vägens södra sida, anses 
en breddning på 4 meter vara en bättre fungerande trafiklösning eftersom fordonen kan köra upp på 
bron utan snäva kurvor. 

Alternativ 2 bedöms vara en mer komplex konstruktion med många speciallösningar såsom infästningar, 
skydd av rivningssnitt och grundläggning som kräver noggrann projektering för att undvika utökat 
underhåll under brons livslängd. Utöver det kommer stålkonstruktionen behöva underhållas var 20e år, 
vilket medför ökat underhåll jämfört med alternativ 1. 

För båda alternativen bedöms en anmälan om vattenverksamhet behöva tas fram. Eftersom alternativ 1 
innebär ett större ingrepp kommer det krävas mer arbete för att ta fram en anmälan för detta alternativ. 
Detta anses inte vara en stor åtgärd i sammanhanget. 

Inga kompensationsåtgärder för naturvärden bedöms behöva utföras och ingen påverkan på Säveåns 
miljökvalitetsnormer eller ökad barriäreffekt bedöms för något av alternativen som studerats. Alternativ 1 
innebär ett större intrång i berört naturvärdesobjekt. 

Avschaktning av befintliga slänter behöver utföras oberoende av hur mycket bron breddas och vilket 
alternativ som väljs. Lättfyllning behöver också utföras i broändar men med olika mängd beroende på 
brobredd.    

Byggkostnaden för alternativ 1 uppskattas bli 0,3 – 2 miljoner dyrare jämfört med alternativ 2. Utförs 
alternativ 1 med en smalare brobreddning på 2 meter uppskattas detta alternativ vara 0,8-2,1 miljoner 
billigare än alternativ 2. Jämförs alternativen med samma brobredd uppskattas alltså alternativ 1 vara det 
mest kostnadseffektiva alternativet.  

Fördelarna med alternativ 1 avseende trafiklösning, konstruktiv lösning och byggkostnad anses överväga 
nackdelen med större intrång i berört naturvärdesobjekt.  
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7.5 Förslag och rekommendation till vidare utredning och projektering 

För att säkerställa att den befintliga bron kan bära de nya lasterna från brobreddningen utan att 
understiga BK1 rekommenderas en bärighetsberäkning utföras före och efter brobreddning i enlighet 
med Krav Brounderhåll, TDOK 2013:0415.  

Om bron ska breddas med bredd mindre än 4 meter rekommenderas den framtida trafiksituationen på 
Borgens gata studeras vidare. Detta för att få en fungerande övergång mellan väg och bro. 

Om Alingsås kommun önskar ytterligare beslutsunderlag gällande val av breddningsalternativ 
rekommenderas en LCC-analys utföras där alternativskiljande investeringskostnader och 
underhållskostnader kan jämföras. 

För att verifiera nu utförda antaganden rekommenderas ytterligare geotekniska fältundersökningar i 
senare skede, framförallt på västra sidan.  

En erforderlig lösning för belysning på bron behöver studeras vidare. 

Påverkan och åtgärder på befintliga ledningar i och intill bron behöver utredas vidare i framtida 
projektering. 

Metod för skydd av kringliggande natur och vattendrag i byggskedet från exempelvis schakt-, spont- och 
rivningsarbeten samt avschaktning behöver studeras mer ingående i projekteringsskedet.    
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Bilaga 1 

Befintliga broritningar 
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Utredning inför brobreddning 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Förslagsskiss brobreddning alternativ 1, K001 
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Förslagsskiss brobreddning alternativ 2, K002 
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