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Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på Vägplan för 
gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och 
Skallsjövägen 

Lerums Naturskyddsförening (LNF) har tagit del av granskningshandlingarna avseende 
rubricerade vägplan. Allmänt välkomnar LNF att nätet av cykelvägar byggs ut i 
kommunen. I samband med byggandet av den aktuella vägsträckan vill LNF särskilt 
framhålla följande synpunkter beträffande natur- och kulturmiljön i vägavsnittet vid 
Skallsjö lid (1/525 – 1/645). 

Marken på vägens östra sida har stora värden arkeologiskt, botaniskt och istidsgeologiskt. 
LNF tillstyrker helt det alternativ med murar som utredningen nu valt för att spara dessa 
värden. 

Planbeskrivningen anger att denna mark, som ingår i Jordbruksverkets ängsinventering, nu 
plöjts upp till åker (sid. 11, 17). Detta är uppenbart fel, endast den arkeologiska 
undersökningen har tillfälligt påverkat ytan. Skallsjö Hembygdsförening har sedan 1962 
nyttjanderätt till marken och avser fortsätta ängsskötseln med slåtter och bete. 
Hembygdsföreningen avser även att på lämpligt sätt åskådliggöra och informera om de 
järnåldershus som nu påträffats. 

Platåns avslutning i väster med slänter och raviner visar isälvsdeltats avslutning och bör 
förändras så lite som möjligt. I den fortsatta projekteringen bör murarnas höjd, längd och 
kostnader utredas mer noggrant. 

Sandens hållfasthet är helt avgörande och bör mätas på plats, inte bara 200 meter bort. De 
mycket branta schakt som finns vid Skallsjö lid kan tyda på att slänten blir stabil med 
erforderlig säkerhet även vid något brantare lutning än 1:2. 

Risken för erosion i de branta slänterna bör åtgärdas med plantering och geomatta.  Den 
övre muren på sektionsritning 1/552 verkar bara behövas just där för att återfylla ett 
provschakt från 1940-talet. Eventuellt bör jordspikning övervägas. 
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Vid återplantering bör slänternas månghundraåriga öppna karaktär som ängsmark 
återskapas. De nuvarande trädridåerna är från mitten av 1900-talet och minskar den rika 
ängsfloran. För att binda de brantaste partierna bör sälg och nypon sparas. Stenmuren på 
vägens nedre sida bör så långt möjligt behållas som biotop. 

Den arkeologiska förundersökningen bör kompletteras med den nedre slänten, som delvis 
är naturlig och sluttar ner mot en före detta offerkälla på industritomten. 
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