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Samrådsmöte

Gång- och cykelväg 

längs väg 956, delen 

Kyrkoby Dalavägen

– Säröleden 

Kungsbacka 

kommun

2019-10-03
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Agenda

• Presentation 

• Bakgrund och syfte

• Vägplaneringsprocessen

• Tidplan

• Aktuellt förslag

• Markförhandling

• Allmänna frågor

• Tid för enskilda samtal – kaffe

Syftet med samrådsmötet är informera om förslaget och 

inhämta synpunkter.
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Presentation av deltagare

Trafikverket:

• Zoran Kvocka, projektledare

• Jonas Edelberg, bitr projektledare

• Per Johansson, markförhandlare

Kungsbacka kommun:

• Karolina Oxfall

Sweco: 

• Sofia Jacobsson, uppdragsledare

• Linda Storkull, miljö

• Jörgen Svensson, markförhandlingsstöd
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Bakgrund och syfte

• Utbyggnad i enlighet med 

kommunens Gång- och 

cykelstrategi och Gång- och 

cykelplan. 

• Saknad länk för att binda 

samman Kullavik-Särö med 

Vallda-Onsala-Kungsbacka

• Förbättra framkomlighet, 

säkerhet och trygghet för de 

oskyddade trafikanterna
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VAR och HUR? 
Att ta fram en vägplan

• Var ska vägen gå och hur ska den utformas?

• Länsstyrelsen tar beslut om betydande 
miljöpåverkan.

• Alternativa placeringar och utformningar studeras

• Större projekt ska tillåtlighetsprövas av 
regeringen.

Planläggningsmoment
• Utredningsarbete

• Ev. Tillåtlighetsprövning

• Utformning av förslag till 

väg-/järnvägsplan.

• Väg- och järnvägsplan 

fastställs. 

Vägplaneringsprocessen
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Vägplaneringsprocessen

Status 
samrådsunderlag

Underlag tas fram, bearbetas 
analyseras och leder fram till 

länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Status 
samrådshandling

Planen utformas, 
MKB/miljöbeskrivning och 

lokaliseringsalternativ vid behov. 
Pågår fram till att planen ska 

kungöras och granskas

Status 
granskningshandling 

Planförslaget kungörs och 
möjliggörs för granskning

Status 
fastställelsehandling
Planen skickas för fastställelse

Vägplan

Bygghandling
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• Samråd under hela processen - t ex samrådsmöte

• Markägarmöte

• Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet 
lämna synpunkter.

• Fastställelseprövning

• Möjlighet att överklaga fastställelse

• Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar 
kan göras mot planen.

Möjlighet att påverka
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Tidplan

• Höst/Vår 2019-20 Vägplan

• Sommar 2020 Vägplanen fastställs

• Höst 2020 Bygghandling

• Höst 2020/Vår 2021 Byggnation
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Väg 956, Kyrkoby Dalavägen - Säröleden

Total sträckning: cirka 2,5 kilometer 

Väg 956:
Trafikflödet varierar mellan norra och södra sträckan.

– Norr: cirka 1 100 fordon/dygn (ÅDT)

– Söder: cirka 300 fordon/dygn (ÅDT)

Befintlig vägbredd: 6,1 - 7,5 meter

Skyltad hastighet: 70 km/h

Kollektivtrafik: 5 st busshållplatser
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Vägutformning

CYKELBANA MED KANTSTÖD

CYKELBANA MED 
NATURREMSA
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Väg 956, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden

km 0/000-0/500

• Gång- och cykelvägen startar vid korsningen söder om Åsåsvägen.

• Säker passage sker i anslutning till korsningen. Korsningen får en ny 

utformning för att tillgodose trafiksäkerheten.

• Gång- och cykelvägen planeras att belysas.
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Väg 956, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden, 

km 0/500-0/1000

• Åkerholmen bevaras och gång- och cykelvägen följer den naturliga 

utformningen. Bänk placeras i anslutning/på åkerholmen. 
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Väg 956, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden

km 1/000-1/500

• Gång- och cykelvägen löper längs befintlig väg.

• Ny bro ersätter den befintliga för samtlig trafik. 
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Befintlig bro över Stockaån
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Väg 956, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden

km 1/500-1/900

• Gång- och cykelvägen löper längs befintlig väg.
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Väg 956, Kyrkoby Dalavägen – Säröleden

km 1/900-2/450

• Placering av gång- och cykelpassage utreds i södra delen. 
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Avvattning

• Ny GC och delar av befintlig väg kommer att avvattnas till ett nytt gräsklätt dike 

mellan GC och väg. Vattnet leds till kupolsilbrunnar och vidare i dräneringsledningar 

placerade i den längsgående makadamfyllningen (fördröjningsmagasin) under 

dikesbotten. Dräneringsledningarna utförs med tät botten.

• Makadam-magasinens funktion är för fördröjning och strypning så att flödet inte ökar 

till befintliga dagvattenledningar, jämfört med idag. 

• Befintliga korsande trummor/ledningar förlängs under GC-väg

• Avskärande dräneringar anläggs där åkermark är täckdikad.
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Avvattning

• Information om befintliga dikesföretag etc tas 

tacksamt emot!
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Miljö –

nuläge och konsekvenser

• Landskap 

• Naturmiljö

• Vattenmiljö

• Kulturmiljö

Andra miljövärden eller målpunkter som 

uppskattas som vi bör känna till?
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Landskap  

• Aktuell vägsträcka går genom 

ett öppet, helt plant, långsträckt 

lågparti mellan skogsklädda 

höjder av urberg. 

• Nordost om vägsträckningen 

finns den stora, delvis 

dramatiskt höga, skogsklädda 

höjden Sandsjöbacka. 

• Sträckan är uppdelad i tre 

landskapsrum som alla är 

breda, öppna och relativt stora.
1

2

3
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Landskap – gestaltningsavsikter 

Gemensamt för alla delsträckor i projektet finns tre gestaltningsavsikter 

som är formulerade utifrån att gång- och cykelvägen ska bli flitigt 

använd och för att den ska utgöra en trygg och inbjudande miljö:

• Höga upplevelsevärden för cyklister och gående.

• Förankra gång- och cykelvägen i landskapet och befintlig 

väganläggning.

• Rätt lokalisering och väl utformade mötes- och korsningspunkter.

Till exempel leds gång- och cykelvägen runt stenhällen på sträckan och 

det skapas en mötes- och sittplats. 
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Naturmiljö 

• Vattendrag, 2 stycken

• Stenmur och åkerholme

• Två äldre träd (ask, pil)

• Två vägkanter med intressant flora 
(Tjärblomster, gulmåra, ängsvädd, äkta 

johannesört)

• Fåglar i området 
(Svarthakad buskskvätta, tornseglare, stare, 

gulsparv, buksvätta, ängspiplärka)
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Naturmiljö  

• Den nya gång- och cykelvägen anläggs inom ett jordbrukslandskap 

som till största delen utgörs av åkermark. 

• Generellt lågt naturvärde och effekten av en ny GC-väg inom dessa 

områden bedöms därför ge begränsade konsekvenser.

• Naturvärdena kan bevaras genom användning av sandigt/grusigt 

material i sidoområden och slänter. 

• Ingen förväntad påverkan på bevarandestatusen för de rödlistade 

fågelarter som tros häcka i området.
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Vattenmiljö

• Stombäcken
– Högt naturvärde

– Smolt, Bäcköring

– Kantzon

• Stockaån
– Visst naturvärde

– Öring, Ål, Storspigg, Skrubbskädda

– Övergödning

– Strandskydd
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Vattenmiljö 

Hänsyn tas vid passage av vattendrag för 

att undvika att dessa påverkas negativt:

- Trumman anpassas så den inte utgör ett 

vandringshinder för fisk och andra 

vattenlevande organismer. 

- Grumlande arbeten i Stockaån bör inte 

ske under perioden sep-dec då tiden 

sammanfaller med lekvandring för öring.

- Arbeten i Stombäcken bör inte ske 

under perioden sep-maj då det 

sammanfaller med lekperioden för öring.  
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Kulturmiljö 

• Arkeologi
– Släps gamla kyrka, Släp 

112:1

• Kulturhistorisk 

intressant bebyggelse
– Vallda 10:4

– Ekenäs 1:36

– Ekenäs 1:33

– Släpsstocken 1:7

Under stenåldern var 

höjderna öar i en bredare 

havsvik. På öarna återfinns 

stenåldersboplatser och 

fyndplatser med 

stenåldersfynd. 
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MARKFÖRHANDLINGSFRÅGOR

Per Johansson

Markförhandlare

Markåtkomst och ersättningsfrågor

Trafikverket

Markförhandling Halmstad

E-post: per.c.johansson@trafikverket.se

Telefon: 010 - 123 42 49 (direkt)

Telefon växel 0771 - 921 921
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Jörgen Svensson

Markförhandlingsstöd

Markåtkomst och ersättningsfrågor

Compound Interest AB

E-post: jorgen@compoundinterest.se

Telefon: 072 - 160 15 31 (direkt)
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Förberedelser/Projektering

Trafikverket och dess konsulter har rätt att få 

tillträde till fastighet för:

• mätning och utstakning

• grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik)

• förberedande åtgärder

Vid dessa arbeten ska:

• skador om möjligt undvikas

• träd i trädgård ej fällas eller skadas 

utan ägarens medgivande

Skador skall ersättas, har det uppstått några?

• (34 § Väglagen)
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Vägområde



32

Vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk 

mark för väg, det vill säga när vägens sträckning 

över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på-

börjats. (31 § Väglagen) 

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den 

mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg 

och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 
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Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under 

byggnadstiden, t.ex. för 

massupplag
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Besiktningar/Gränsmarkeringar

• Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart 

om risk finns för skador.

• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att 

skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget 

har färdigställts återutsätts skadade/förlorade 

markeringar av Lantmäteriet.
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Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer

Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• 25 %-påslag på markintrång

• Uppräkning med index och ränta

(55 § + 55 a § Väglagen)
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Delägare samfälligheter

För delägare i samfälligheter som ej förvaltas av en 

samfällighetsförening kommer Trafikverket enbart 

kontakta och skriva avtal med de delägare där 

ersättningssumman överstiger tre procent av 

prisbasbeloppet. 

Övriga delägare får själva framställa ett yrkande om 

ersättning till Trafikverket.

3

6
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Ersättningsberäkning jordbruk

- Mark

- Försvårad brukning

- Förlängda ägoavstånd

- Passage av väg

- Fältkantverkan

- Försvårad betesdrift och ökat stängselbehov

- Anpassningskostnader

- Annan skada (t.ex. skördeskador)
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Ersättningsberäkning tomtmark

• Markvärdet

• Förstörda tomtanläggningar: träd, buskar, staket

• Annan skada



39

Reglering av intrång 

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum 

marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• Intrånget regleras i allmänhet när vägen är färdigbyggd. 

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta 

från den dag marken togs i anspråk.
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Ombudskostnader vid ersättningsförhandlingar

• Det finns inte någon skyldighet för Trafikverket att svara för 

ombudskostnader vid frivilliga förhandlingar.

• Detta hindrar dock inte att markägaren och Trafikverket ändå 

fritt kan avtala om detta. Trafikverket ersätter ombudskostnader 

under vissa förutsättningar.

• Före anlitande av ombud, kontakta Trafikverket!
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Skatt

• Ersättningen är normalt skattepliktig. Rådgör med Skatteverket

eller er revisor.

• Moms ska i vissa fall betalas på den del av ersättningen som 

utgår för skogsprodukter eller skog.

• På utbetald ersättning för ränta gör Trafikverket preliminärskatte-

avdrag och inbetalar till Skatteverket (enbart för privatpersoner och 

dödsbon).

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/ersattningarformarkintrang.4.70ac421612e2a997f85800052776.html
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Information

• Planläggningsbeskrivning uppdateras kontinuerligt

• Information angående hittas på

www.trafikverket.se/vag956kyrkoby_dalavagen

• Planen kommer att ställas ut på Trafikverket, Kungsbacka kommun 

och i någon närliggande lokal under utställelsetiden, planerad till 

dec-jan 2019-20. 

http://www.trafikverket.se/vag956kyrkoby_dalavagen
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Tack för er medverkan!

Kommer ni på ytterligare frågor/ funderingar? Hör gärna av er!

Trafikverket

Ärendemottagningen

Zoran Kvocka, Region väst

Box 810, 

781 28 Borlänge

investeringsprojekt@trafikverket.se

Zoran Kvocka, zoran.kvocka@trafikverket.se , 070 612 72 27 

Mer info och kontaktuppgifter via: 
www.trafikverket.se/vag956kyrkoby_dalavagen

Synpunkter senast

18e oktober!

Märk med ärende nr: 2018/121536

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
mailto:zoran.kvocka@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/vag956kyrkoby_dalavagen
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Tid för enskilda samtal och kaffe


