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1. Sammanfattning 

Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner i Hallands län tagit fram ett gång- 

och cykelvägpaket samt avsatt pengar för nio specifika stråk. Ett av dessa stråk är väg 

956, gång- och cykelväg mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden i Kungsbacka 

kommun. Ombyggnadens längd uppgår till cirka 2,4 kilometer. Arbetet är planerat för 

projektering under 2019 och fram till våren 2020 då en fastställd vägplan planeras att 

finnas framme. Bygghandling planeras under 2020. 

Huvudsyftet för byggnationen är att koppla ihop Särö med Kungsbacka. Med en gång- 

och cykelväg på den aktuella sträckan ökas trafiksäkerheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. 

Trafikverket bedömer utifrån 10 § p. 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen att 

projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen är gjord 

efter nu kända förutsättningar som presenteras i samrådsunderlaget, vilket även 

sammanfattas i kapitel 7. 

Trafikverkets programsida på webben; www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast 

2. Inledning  

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar 

och som slutligen leder fram till en vägplan. 

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan 

påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt 

och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

2.2. Bakgrund 

Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner i Hallands län tagit fram ett gång- 

och cykelvägpaket och avsatt pengar för nio specifika stråk. Ett av dessa stråk är väg 956 

som i ett större perspektiv ökar den regionala tillgängligheten för gående och cyklister 

genom att bygga ihop cykelnätet mellan Särö och Kungsbacka i Kungsbacka kommun. 

Arbetet är planerat för projektering under 2019 och fram till våren 2020 då en fastställd 

vägplan ska finnas framme. Bygghandling planeras under 2020. 

Åtgärden innebär av en cirka 2,4 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Kyrkoby 

Dalavägen och Säröleden.   

http://www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast
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Huvudsyftet för byggnationen är att koppla ihop Särö med Kungsbacka. Med en gång- 

och cykelväg på den aktuella sträckan ökas trafiksäkerheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter. 

2.3. Åtgärdsvalsstudie (eller motsvarande) 

Förenklad åtgärdsvalsstudie Cykling längs regionala vägar i Halland med 

diarienummer 2014/92318 har upprättats för bland annat denna gång- och cykelväg. 

Åtgärdsvalsstudien syftar till att välja samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder för en 

cykelplan i Halland.  

Förenklad åtgärdsvalsstudie för väg 955 och 956 Östra Särövägen 2014-09-19 är 

framtagen av Trafikverket i samarbete med Kungsbacka kommun. Studiens syfte var att 

beskriva förutsättningar, brister och möjliga åtgärder för framförallt oskyddade 

trafikanter längs väg 955 och 956, Östra Särövägen.  

De åtgärder som studien rekommenderade var anläggande av ny gång- och cykelväg 

utmed sträckan, belysning utmed sträckan och hastighetssänkande åtgärder där flest 

korsande gång- och cykeltrafikanter finns. Därutöver rekommenderades en mobility-

management-kampanj för att öka cyklandet.  

Delen utmed väg 955 är nu byggd och utgör anslutningspunkt för föreliggande 

sträckning utmed väg 956 

2.4. Ändamål och projektmål 

2.4.1. Projektmål 

Projektets syfte: 

• Sammanbinda Kungsbacka med Särö för gång- och cykeltrafik genom att 

färdigställa gång- och cykelvägnätet och bygga den saknade länken mellan 

Kyrkobyn och Säröleden. 

Projektmål: 

• Öka antalet som väljer gång och cykel för att arbets- och skolpendla samt 

rekreationscykla i området 

• Öka tryggheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

• Genomföra förbättringar för den biologiska mångfalden med särskilt beaktande 

av möjligheter längs vägens sidoområden.” 

• Genomföra åtgärden så att sträckan blir upplevelsevärd för gående och cyklister 

då potentialen är hög. 
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2.4.2. Övergripande målsättning 

• Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

• Funktionsmålet tillgänglighet säger att transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 

säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

• Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa säger att transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 

generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till 

ökad hälsa. 

2.5. Befintlig väganläggning 

2.5.1. Trafik 

2.5.1.1. Kollektivtrafik 

I dagsläget trafikerar endast busslinje 703 den aktuella sträckan, men denna är 

anropsstyrd och kopplad till busslinje 720 (Kungsbacka–Särö-Kullavik och omvänt). 

Hallandstrafiken avser inte att utöka eller trafikera den aktuella sträckan, men ser 

positivt på att den nya gång- och cykeldragningen kopplas samman med den befintliga 

gång- och cykelvägen som leder norrut mot bytespunkten Särögården. Utöver busslinje 

703 trafikeras sträckan av skolbuss på utvalda tider. På sträckan finns fyra hållplatser 

samt skolhållplats. Hållplats Prästbron vid Gröningevägen har små bussfickor utan 

plattformar. Resterande tre hållplatser består endast av hållplatsstolpe i vägkant, ofta 

placerad nära en anslutande enskild väg. Ingen av hållplatserna har väderskydd eller 

kantstöd. 

2.5.1.2. Motorfordonstrafik 

Väg 956 är en länsväg som nyttjas av både personbilar och tung trafik samt oskyddade 

trafikanter. Generellt nyttjas vägen av trafikanter som ska ta sig mellan enskilda vägar 

och det övergripande vägnätet. 2012 genomfördes trafikmätning strax söder om 

korsningspunkten Östra Särövägen och Gröningevägen som visar cirka 300 fordon 

(ÅDT) varav 6,6 procent tung trafik. Strax söder om Östra Särövägen och Vernas väg 

uppmättes 1120 fordon (ÅDT) varav 3,5 procent tung trafik (Trafikverket 2012). 

2.5.1.3. Gång- och cykeltrafik 

Det saknas gång- och cykelväg hela sträckan mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden. I 

söder kan den nya gång- och cykelvägen anslutas till befintlig gång- och cykelväg vid 

korsningen väg 158/Östra Särövägen. I norr kan anslutning ske till befintlig gång- och 

cykelväg strax väster om korsningen Östra Särövägen/Kyrkoby Dalavägen. Uppgifter om 

antalet gående eller cyklande på sträckan saknas. 
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Kattegattleden går idag mellan Östra Hamravägen och väg 158. Flödet uppskattas till 

cirka 10 cyklister per timme under sommarhalvåret. Antalet cyklister som använder 

Kattegattleden har ökat varje år. Endast en kort sträcka utmed väg 956 används idag av 

leden och förväntas inte ändra sträckning, utan fortlöper som tidigare. Region Halland 

önskar Kattegattleden beaktas i projektet och eventuell justering av 

skyltning/komplettering inkluderas i gång- och cykeldragningen för väg 956.   

2.5.2. Standard och funktion 

Väg 956 är en gammal vägsträckning som nedgraderades när väg 158, Säröleden togs i 

bruk. Idag fungerar vägen som lokalvägnät som förbinder det finmaskigare enskilda 

vägnätet med det övergripande vägnätet. Väg 956 är totalt cirka 2,4 kilometer lång. 

Trafikverket har väghållaransvaret för vägen. Den aktuella sträckan har skyltad 

hastighet på 70 km/h från anslutningen i norr fram till den södra anslutningen vid väg 

158. Vägbredden är 6,2 meter med smala vägrenar (uppskattningsvis 0,25 meter bred). 

Belysning saknas längs hela sträckan. 

2.5.3. Trafiksäkerhet 

Till STRADA har det rapporterats 3 olyckor på sträckan från början av 2008 fram till 

slutet av 2017. En var måttlig, en lindrig samt en som inte var personskaderelaterad. 

Den måttliga olyckan var en singelolycka där en motorcyklist (lätt motorcykel) 

accelererade kraftigt efter sväng och slog över. Den lindriga olyckan involverade en 

personbilist som fick sladd och voltade ner i diket. Avåkningen föranleddes av halt 

vägunderlag. Den icke personskaderelaterade skadan orsakades av korsande vildsvin där 

personbilföraren väjde och körde ner i diket. Vid detta tillfälle var det både dimma och 

halt. Inga utformningsrelaterade orsaker eller mönster kan ses i de rapporterade 

olyckorna. 

2.5.4. Byggnadstekniska förutsättningar 

Eventuella åtgärder för befintliga ledningar, geotekniska och/eller bergtekniska 

förstärkningsåtgärder kommer att utredas i den fortsatta planeringsprocessen. 

Befintliga ledningar 

Längs med väg 956 finns det el-, tele- och fiberkablar samt kommunala vattenledningar 

(överföringsledningar på västra sidan). Ellivio har markförlagda elkablar, Skanova har 

telekablar (luftburna och markförlagda). Kungsbacka kommun har fiberkablar utmed 

hela sträckan, på omväxlande västra och östra sidan av vägen, samt belysningskablar i 

utredningsförslagets anslutningspunkter till befintliga gång- och cykelbanor.  

Brunnar på åkerdräneringssystem har lokaliserats utmed vägen. 

Belysning 

Belysning saknas längs med största delen av utredningssträckan.  

Geoteknik 

Enligt jordartskartan, se Figur 1, utgörs jordlagren inom områdets södra del av 

postglacial lera och gyttjelera/lergyttja. På östra sidan om vägen finns ett parti med berg 

i dagen.  
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Figur 1. Jordarter i markytan (Kartkälla: SGU:s digitala kartgenerator, www.sgu.se) 

 

Inom områdets centrala delar går befintlig väg 956 längs med Stockaån som rinner på 

vägens östra sida. Befintlig väg korsar Stockaån via en bro, Prästbron, som är grundlagd 

på träpålar. 

Norr om passagen över Stockaån utgörs jordlagren av glacial lera. På östra sidan om 

vägen, mellan ca finns fastmarkspartier med berg i dagen. Inom delsträckans norra del 

går vägsträckan över ett parti med berg i dagen. Norr om fastmarkspartiet utgörs 

jordlagren av postglacial lera och lera med innehåll av gyttja.  

Enligt jorddjupskartan varierar djup till berg mellan 0 och 10 m längs aktuell sträcka. 

Jordlager av postglacial lera och gyttjelera/lergyttja gyttjelera bedöms vara 

sättningsbenägna. För uppförande av ny bro för gång- och cykelbanans passage över 

Stockaån bedöms förstärkningsåtgärder, som till exempel pålgrundläggning, 

avlastningar/lastkompensation och/eller urgrävningar, komma att behöva utföras.  

Bergteknik 

Större delen av utredningsområdet utgörs av åkermark och saknar berg i dagen. 

Bergpartier förekommer, enligt satellitkartor, sporadiskt längs skogspartiet norr om 

Släps Fiskarstig och längs större delen av sträckan vid Gröningevägen.  

http://www.sgu.se/


 Sida 11 (52) 

Berggrunden i området bedöms av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) vara cirka 

1,5 miljarder år gammal och består av sur intrusiv granitoid. SGU platiska 

deformationslinjer med nordvästlig-sydöstlig riktning, sannolikt förekommer denna 

riktningen i en av de dominerande sprickriktningarna i berggrunden. Enligt den 

berggrundsgeologiska kartan (SGU) finns inga svavelförande bergarter inom 

utredningsområdet.  

2.6. Angränsande planering 

Den samordning med kommunala planer som eventuellt behövs kommer att göras i den 

fortsatta planeringsprocessen.  

3. Avgränsningar 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Utredningsområdet omfattar ett område mellan Kungsbacka i öst och Särö i väst och 

avser närområdet längs med väg 956. Gång- och cykelvägen kommer att bli cirka 2,4 

kilometer lång. 

 

 

Figur 2. Karta över utredningsområdet. (Källa: grundkarta, © openstreetmaps bidragsgivare.) 
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Vid naturinventeringen har ett område omfattande 15 meter på båda sidor om väg 956 

inventerats. I samrådsunderlaget och det fortsatta arbetet med vägplanen och dess 

miljöbeskrivning kommer bedömningen av miljöeffekter och konsekvenser att göras för 

åtgärdernas influensområde, vilket motsvarar det område som på ett eller annat sätt kan 

påverkas av föreslagna åtgärder. Influensområdets storlek varierar beroende på vilken 

miljöaspekt som studeras. Exempelvis utgörs influensområdet för fysisk påverkan på 

naturmiljön ofta av det kommande vägområdet och arbetsområdet medan eventuellt 

influensområdet för buller utgörs ett något större område från bullerkällan.  

Åtgärder som kan påverka vattendrag har ett influensområde som kan sträcka sig 

relativt långt nedströms utredningsområdet. Konsekvenserna av de planerade 

åtgärderna kommer att bedömas med avseende på dess omfattning, betydelse och 

komplexitet samt på dess varaktighet och reversibilitet. 

3.2. Tid 

Vägplanen beräknas fastställas i början av år 2020. Efter det kommer en bygghandling 

att upprättas. Byggstart kan ske under hösten 2020 eller våren 2021. Bygget kommer att 

pågå under minst ett års tid och en cykelväg kan vara klar under år 2022. 

4. Förutsättningarna i utrednings- och 
influensområdet 

I nedanstående avsnitt ges under respektive rubrik en beskrivning av landskapet och 

miljöförutsättningar inklusive människors hälsa och andra förutsättningar som har 

betydelse för bedömningen av miljöeffekter. Beskrivningen bygger på en inledande 

analys inom utrednings- och influensområdet vilket är det område som kan beröras av 

projektet. 

4.1. Markanvändning 

Aktuell del av väg 956 går mestadels genom jordbruksmark. I norr och i söder finns 

kopplingar till väg 158 som utgör riksintresse för transportinfrastruktur. Förutsatt att 

gång- och cykelvägen förläggs väster om befintlig väg 956 berörs tio jordbruksfastigheter 

och sex privatbostadsfastigheter. Sammantaget kommer intrång i mark som hävdas som 

tomtmark ske på sex fastigheter vid förläggning på västra sidan av befintlig väg 956. 

Om gång- och cykelvägen förläggs öster om befintlig väg berörs 16 jordbruksfastigheter 

och nio privatbostadsfastigheter. Sammantaget kommer intrång i mark som hävdas som 

tomtmark ske på 11 fastigheter vid förläggning på östra sidan av befintlig väg 956. 
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4.1.1. Målpunkter för gång- och cykeltrafik 

Målpunkterna för området i helhet är Kungsbacka centrum i öst och Särö centrum i 

nordväst. Utbyggnaden av gång- och cykelväg bidrar också till en ökad tillgänglighet till 

orterna Backa, Släp och Vallda samt för målpunkterna lokalt.  

 

 

Figur 3. Målpunkter Väg 956. (Källa: grundkarta, © openstreetmaps bidragsgivare.) 

4.2. Kommunala planer 

Utredningsområdet är inte med i översiktsplan för Kungsbacka kommun, men stråket 

har identifierats som prioriterad pendlarväg i kommunens nya gång- och cykelplan 

2018–2021. Detaljplan för sträckan saknas. 

4.2.1. Översiktsplan 

Utredningsområdet är inte med i översiktsplan för Kungsbacka kommun. 

4.2.2. Detaljplan 

Där gång- och cykelvägen planeras finns ingen detaljplan. 
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4.2.3. Övriga planer 

Nedan angivna utredningar utgör tidigare framtaget material:  

• Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie, cykling längs regionala vägar i 

Halland, 2014–2015 framtaget av Trafikverket. 

• Regional cykelplan för Halland 2015-2025, Kattegattleden framtagen av 

Region Halland. 

• Förenklad åtgärdsvalsstudie för väg 955 och 956 Östra Särövägen. 2014-

09-19 framtaget av Trafikverket i samarbete med Kungsbacka kommun. 

• Regional infrastrukturplan för Halland 2014–2015 framtagen av Region 

Halland. 

I planeringsuppdraget ingår ett regeringsuppdrag åt Trafikverket i en 

nationell trafikövergripande planregional transportinfrastruktur för 

perioden 2014–2025.  

I fördelningen mellan åtgärdsområdena är det avsatt ca 80 Mkr från 

regionen för gång- och cykelvägar. 

• Gång- och cykelplan Kungsbacka kommun 2018–2021 

Målet med cykelplanen är att utöka skol- och arbetspendlingen mellan 

närliggande tätorter i kommunen. Kommunen planerar att utöka gång- 

och cykelnätet genom att bygga 4–5 km ny gång- och cykelväg per år fram 

till 2021. Utöver nybyggnation planerar kommunen att förbättra befintlig 

gång- och cykelväg som bland annat beläggning, 

framkomlighetsförbättringar, förbättrad belysning, cykelparkering och 

påverkanskampanjer.  

I Gång- och cykelstrategin identifieras de kommunala målen som har 

bäring på gång- och cykelarbetet.  

o Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka. 

o Andelen invånare som upplever förutsättningar för god 
livskvalitet ska öka.   

o Antalet cykelresor ska öka. 

o Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.   

o Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- 
och fritidsliv ska öka.  

o Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.  

o Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år 
minska med 2,5 procent. 

I Kungsbackas gång- och cykelplan (2018-2021) har naturliga stråk 

mellan orter utvärderats och där Kungsbacka - Särö bland annat 

identifierats som ett stråk för potentiell pendling.  
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Figur 4. Analys av potentialen för cykelpendling mellan kommunens tätorter där teorin baseras på 

att större orter attraherar varandra och ju större orterna är desto mer attraheras de mot varandra, 

något som sägs öka pendlingsbenägenheten. Gröna stråk uppfyller kriteriet för pendling och röda 

stråk uppfyller inte kriteriet. (Källa: Kungsbacka gång- och cykelplan 2018–2021). 

4.3. Landskapets form 

Aktuell vägsträcka ligger i det halländska kustlandskapet. Figur 5, kartbild med 

förklarande texter pekar översiktligt på vad som finns i landskapet: Rumsligheter och 

karaktärer i den stora och den lilla skalan.  

Upplevelsen av landskapet är till stor del personlig, men det betraktaren ser, landskapets 

form, skala och struktur samt dess konkreta innehåll kan beskrivas sakligt. Det är detta 

generella betraktelseperspektiv på landskapet som vi i första hand har i detta kapitel. 

Planerad gång- och cykelbana ska följa nära vägen och i beskrivningen av landskapet har 

vi valt att ta tänka oss in oss i situationen att cykla här; i det blåsiga, kustnära 

odlingslandskapet alldeles intill en trafikerad väg. Beskrivningen tar i första hand upp 

sånt som påverkar denna upplevelse. Vissa landskapsdelar ingår och beskrivs djupare i 

kommande kapitel som beskriver geologi, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation/friluftsliv 

och samhälle.   

4.3.1. Landskapets uppbyggnad 

Väg 956 återfinns i ett öppet, helt plant, långsträckt lågparti med lerjordar mellan 

skogsklädda höjder av urberg. Historiskt har här funnits ett skärgårdslandskap, havet 

gick in mellan öarna av berg. Den mark som nu är odlingsmark torrlades i och med 

landhöjningen först efter år o. Figur 5, visar på landskapets former och rum. 
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Figur 5. Kartbild landskapet.  

 

Nordost om vägsträckningen finns den stora, delvis dramatiskt höga, skogsklädda 

höjden Sandsjöbacka. Sydväst om vägen finns den omfattande men i höjd och skala mer 

varierade terrängen kring Vallda; mindre skogsklädda höjder varvat med öppen mark. 

Sydöst om sträckningen finns den skogklädda höjden kring gården Styret, en markant 

mindre höjd som är visuellt närvarande och avgränsar det upplevda rummet.  Nordväst 

om sträckningen avgränsas det upplevda rummet av Solbyn, ett större skogsområde som 

varierar i höjdled. Figur 6, illustrerar de viktigaste landskapselementen som bidrar till 

landskapets karaktär. 
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Figur 6. Landskapets karaktär. 

4.3.2. Upplevelsen av landskapet 

Landskapsrummen kring vägen är tre på varandra följande breda, öppna och relativt 

stora rum med samma riktning som vägen. Även om kringliggande höjder längs delar av 

sträckan ligger nära upplevs rummet som brett i det helt flacka odlade landskapet. 

Siktlinjerna längs vägen är långa, dock är de uppdelade i tre landskapsrum. Längs norra 

delen av sträckan följer Stockaån höjderna sydväst om sträckningen. Åns närvaro är inte 

så kännbar men där vägen går på bro över ån gör vegetationen kring ån att den blir en 

tydlig visuell delare mellan de båda sydliga landskapsrummen, se Figur 7. 

 

Figur 7. Längs norra delen av sträckan följer Stockaån höjderna sydväst om sträckningen. Åns 

närvaro är inte påtaglig. 
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I norra delen av sträckan ligger Kyrkobyn, namngiven efter en kyrkoruin som finns här. 

Byn är uppbyggd på lägre urbergsdelar som sticker upp här och ligger samlad kring 

vägen i två grupper av bebyggelse med öppen mark emellan. Den södra av de båda 

husklustren bildar visuell delningsgräns mellan de båda landskapsrummen i norr, se 

Figur 8. 

 

Figur 8. Kyrkbyn med sina båda huskluster bildar visuell delningsgräns i landskapet. 

 

Det nordligaste landskapsrummet är det största. Utöver att det är präglat av bebyggelsen 

i Kyrkobyn känns närheten till havet av här i det flacka deltalandskapet. Norr om 

sträckan ligger Släps kyrka i blickfånget som ett landmärke, se Figur 9. 

 

Figur 9. Norr om sträckan ligger Släps kyrka som ett landmärke i blickfånget. 
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Det mellersta landskapsrummet är bananformat och präglat av den dramatiska 

skogklädda höjden kring Sandsjöbacka som här ligger alldeles intill vägen, se Figur 10. 

 

Figur 10. Mitt på sträckan är upplevelsen präglad av höjden kring Sandsjöbacka som här ligger 

alldeles intill vägen. 

 

I det sydliga landskapsrummet ser den odlade marken något annorlunda ut. Mellan 

tegarna har sly växt sig högt i dikena. Här finns också fler stenmurar än i de båda 

nordliga landskapsrummen. På två platser breder skogen ut sig från höjden kring Styret 

till andra sidan vägen och blir till två mindre visuella delare ”portar” längs sträckan, se 

Figur 11. 

 

Figur 11. I sträckans södra del sträcker sig skogen från höjden kring Styret över till andra sidan 

vägen och blir till mindre visuella delare ”portar” på sträckan. 
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4.3.3. Användningen av landskapet 

Utöver bebyggelsen i Kyrkbyn som ligger samlad kring vägen finns bebyggelsen i 

jordbrukslandskapet i övergångszonen mellan det flacka odlingslandskapet och de 

skogliga höjderna. De nås med infartsvägar som ansluter till vägen, se Figur 12. 

 

Figur 12. Bebyggelsen i landskapet finns i övergångszonen mellan odlingslandskapet och 

höjderna. Fastigheterna nås med infartsvägar som ansluter till vägen. 

 

Sandsjöbacka naturreservat och havet finns i sträckans närhet och är målpunkter för 

friluftslivets rörelser i området. Kattegattleden förväntas inte att ändra den befintliga 

sträckningen, utan kommer fortsättningsvis gå utmed väg 956 en kort sträcka. Skolbarn 

boende i området som går i skola i Vallda eller Särö samt arbetspendlare till och från 

Särö och Kungsbacka använder vägen.  

4.4. Gestaltning 

Gestaltningsavsikter har tagits fram på en projektövergripande nivå. I samband med 

målbildsseminariet kommunicerades och bearbetades dessa till att lyfta fram viktiga mål 

för gestaltningen av gång- och cykelvägarna i hela gång- och cykelvägprojektet. 

Gestaltningsarbetet kommer att fortsätta och ett gestaltningsprogram för aktuell 

vägsträcka kommer att tas fram i skede samrådshandling. De tre gestaltningsavsikter 

som ska genomsyra projektet är följande. 

1. Höga upplevelsevärden för cyklister och gående 

2. Förankra gång- och cykelvägen i landskapet och befintlig väganläggning 

3. Rätt lokalisering och väl utformade mötes- och korsningspunkter 
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4.5. Naturmiljö 

4.5.1. Allmän beskrivning av inventeringsområdet och tidigare 

registrerade naturvärden 

Inventeringsområdet följer den statliga vägen 956 och utgörs av en korridor om 15 meter 

från beläggningskant på ömse sidor om vägen. Vägsträckan som ingår i denna 

inventering uppgår till cirka 2,4 kilometer. Inventeringsområdet och dess omgivning 

utgörs i huvudsak av jordbruksmark samt ett antal skogsbevuxna åsar som bryter av 

landskapet. Nordost om utredningsområdets norra del återfinns Sandsjöbackas 

naturreservat vars södra gräns går med ett minsta avstånd om cirka 200 meter från 

utredningsområdet. Vattendraget Stockaån och dess biflöden är framträdande och 

sträcker sig i en sydöstlig-nordvästlig riktning genom området, se även 4.6 Vattenmiljö 

och markavvattning.  

Sedan tidigare finns längs sträckan sex fågelarter inrapporterade i Artdatabankens 

observationsdatabas artportalen, vilka listas i avsnitt 4.5.3 Fridlysta arter. De fågelarter 

som redovisas är sådana som registrerats med s.k. häckningsindicier. Det vill säga arter 

som högst troligt eller helt säkerställt häckar i området. Dessa arter har rapporterats 

med relativt grov noggrannhetsnivå (radie 300 meter från mittpunkt) vilket gör det svårt 

att bedöma exakt var det har noterats. De registrerade fåglarna är rödlistade i 

kategorierna starkt hotad (EN), sårbar (VU) och nära hotad (NT), se Figur 15. 

4.5.2. Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventering (NVI) enligt standardiserad metodik (SS 199000:2014) med 

tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014) avseende biologisk mångfald har 

genomförts i slutet av maj 2018. Naturvärdesinventeringen har utförts på fältnivå, 

naturvärdesklass 1-4 med tilläggen generellt biotopskydd, värdeelement, och detaljerad 

artförekomst. Fältinventeringen har också föregåtts av en förstudie med insamling av 

kända uppgifter och tidigare inrapporterade data. 

Inom inventeringsområdet för väg 956 har totalt åtta naturvärdesobjekt identifierats, 

dokumenterats och avgränsats, se Figur 13 och Figur 14. Ett av objekten har klassats 

som högt naturvärde (NV klass 2), tre objekt har klassats som påtagligt naturvärde (NV 

klass 3) och resterande objekt har fått klassen visst naturvärde (NV klass 4). De högst 

klassade objekten utgörs av: 

• Stombäcken med förekomst av öring och intakt kantzon av äldre ask och klibbal 

(högt naturvärde), se Figur 13. 

• Stockaån med bland annat förekomst av öring (påtagligt naturvärde), se Figur 

13 och Figur 14. 

• Vägkanter intill ädellövskog med intressant vägkantsflora (påtagligt 

naturvärde), se Figur 13 och Figur 14. Nämnvärt är att Trafikverket tidigare 

dokumenterat intressant vägkantsflora vid väg 960, som norr om Stockaån 

ansluter till väg 956. 
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Figur 13. Kartan visar objekt som registrerats under naturvärdesinventeringen längs väg 956 på 

norra delen. ID-nr är kopplade till den numrering som även återfinns i inventeringsrapporten. 
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Figur 14. Kartan visar objekt som registrerats under naturvärdesinventeringen längs väg 956 på 

södra delen. ID-nr är kopplade till den numrering som även återfinns i inventeringsrapporten. 
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4.5.3. Fridlysta arter  

Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för 

arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. 

Avseende vilda fåglar omfattas alla i Sverige naturligt förekommande arter, däremot bör 

arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter, samt 

sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet 

(Naturvårdsverket, 2009).  

Under inventeringen observerades fågelarterna stare (VU) och sävsparv (VU) som 

omfattas av fridlysningsbestämmelser. Sävsparv noterades sjunga från vassen vid bron 

över Stockaån och stare hördes intill Stombäcken, där även holkar anpassade till stare 

var uppsatta i träden. Utöver dessa observationer noterades också två trafikdödade 

individer av vanlig padda på bilvägen i mellersta delen av inventeringsområdet, se Figur 

16. Fågelarterna omfattas av fridlysning enligt 4§ artskyddsförordningen (SFS 

2007:845) och vanlig padda enligt 6§ samma förordning.  

Enligt Artdatabankens observationsdatabas har nedanstående sex fågelarter som 

betraktas som prioriterade noterats i närområdet kring väg 956, se Figur 15. Nämnda 

arter är samtliga knutna till odlingslandskapet och samtliga arter bedöms häcka i 

området.   

• Svarthakad buskskvätta (EN) 

• Tornseglare (VU) 

• Stare (VU) 

• Gulsparv (VU) 

• Buskskvätta (NT) 

• Ängspiplärka (NT) 

4.5.4. Rödlistade arter 

ArtDatabanken tar fram Sveriges nationella rödlista på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Rödlistan är en nationell sammanställning över vilka arter som minskar i antal eller 

utbredning, och den ligger ofta till grund vid bedömningar av om arter bör fridlysas eller 

inte.  

Under naturvärdesinventeringen påträffades två rödlistade fågelarter, stare (VU) och 

sävsparv (VU), se Figur 16. Utöver dessa har ett antal rödlistade fågelarter rapporterats i 

Artportalen vilka beskrivits under 4.4.3 Fridlysta arter samt Figur 15. Av särskilt intresse 

är den säkra häckningen av den stark hotade arten svarthakad buskskvätta (EN) med en 

rapporterad framgångsrik häckning under 2017. Arten är på frammarsch framförallt 

längs Hallandskusten där 31 revir kunde konstateras under 2018 varav 10 av dessa inom 

Kungsbacka kommun (Göteborgs ornitologiska förening, 2018). Det verkliga antalet 

häckningar totalt sett är rimligen betydligt högre (Artfakta. 2018). 
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Figur 15. Rödlistade arter som har rapporterats i Artportalen under perioden 2000-2018. De gula 

fälten representerar det område som observationerna gjorts inom. Enbart observationer som 

rapporterats som troliga eller säkerställda häckningar har tagits med. Förkortningarna på sidan av 

namnet anger den rödlistningskategori som respektive art klassats till. 

4.5.5. Biotopskydd 

Biotopskyddsområde är mindre mark- och vattenområden som utgör, eller kan utgöra 

livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Vissa 

typer av biotoper anses vara så värdefulla att de omfattas av ett generellt biotopskydd 

enligt miljöbalken 7 kap. 11§ samt förordningen om områdesskydd. Det betyder att de 

har ett skydd per automatik och får inte skadas. Följande sju biotoptyper är skyddade i 

hela landet: allé, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i 
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jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i 

jordbruksmark och åkerholme. 

Totalt har sex objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierats, se Figur 

16 och Figur 17. Stockaån sträcker sig in i inventeringsområdet vid två platser och har 

därför beskrivits som två objekt. Objekten utgörs av naturliga vattendrag i 

jordbruksmark, ett dike, en åkerholme och en stenmur. Objekten är belägna längs båda 

sidor av vägen. 

 

Figur 16. Generella biotopskyddet, norra delen väg 956. I kartan redovisas även de arter som 

noterades under naturvärdesinventeringen och som omfattas av rödlistnings- och/eller 

fridlysningsbestämmelser. ID-nr är kopplade till den numrering som även återfinns i 

inventeringsrapporten. 
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Figur 17. Karta över objekt som omfattas av det generella biotopskyddet längs södra delen väg 

956. Beteckningarna hänvisar till de ID-nr objekten fick under naturvärdesinventeringen. 

  



 Sida 28 (52) 

4.5.6. Riksintresse naturvård, Natura 2000 samt naturreservat 

Utanför utredningsområdet med ett minsta avstånd om cirka 200 meter återfinns 

riksintresset för naturvård benämnt Sandsjöbacka. Samma geografiska område som 

riksintresset utgör även Naturreservat samt Natura 2000-område, både med avseende 

på habitat- och fågeldirektivet, se Figur 18.  

 

Figur 18. Karta visar utbredning av riksintresse för naturvård, Natura 2000 område samt 

naturreservat. 

  

956 

960 
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4.6. Vattenmiljö och markavvattning 

På sträckan korsas Stockaån samt Stombäcken som mynnar ut i Stockaån, båda 

vattendragen är öringförande och elfiske har tidigare genomförts, se Tabell 1 och Tabell 

2. Stockaån och Stombäcken omfattas av strandskydd och Stockaån är en 

vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer och har idag bland annat 

problem med övergödning. 

Stockaån och biflödet Stombäcken finns upptaget i Kungsbacka kommuns 

naturvårdsplan. Där anges att vattendragen är reproduktionsområden för havsöring 

samt att Stockaån är skadad av jordbruksrensingar och avloppsvatten från Vallda. 

Vattensystemet ingår i ett kalkningsprojekt och biotopförbättrande åtgärder anses 

angelägna. Inom det aktuella området har Stockaån en funktion som uppväxtmiljö för 

öring och längre uppströms, troligen även betydelse som reproduktionsområde.  

Tabell 1. Sammanställning av elfiske i Stockaån. 

Lokalnamn Fiskedatum Art Täthet 

årsungar 

Täthet 

äldre än 

årsungar 

Totalt 

antal/100 

m2 

6381640-

1271220 

Gården 

stocken 

1989-10-04 Skrubbskädda  38,0 38,0 

Storspigg  3,1 3,1 

Ål  1,4 1,4 

Öring 5,8 0,0 5,8 

1991-07-12 Skrubbskädda  6,4 6,4 

Storspigg  3,2 3,2 

Öring 25,4 6,4 31,8 

1992-06-10 Mört  5,2 5,2 

Skrubbskädda  34,2 34,2 

Storspigg  10,1 10,1 

Ål  38,2 38,2 

Öring 19,6 0,0 19,6 

1993-06-22 Skrubbskädda  4,3 4,3 

Storspigg  6,7 6,7 

Ål  5,9 5,9 

Öring 2,5 4,3 6,8 

 

Tabell 2. Sammanställning av elfiske i Stombäcken 

Lokalnamn Fiskedatum Art Täthet 

årsungar 

Täthet 

äldre än 

årsungar 

Totalt 

antal/100 

m2 

6381860-
1271240 

1990-05-08 Öring  0,0  
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Uppstr gamla 
158:an 

1991-04-11 Öring 0,0 424,2 424,2 

1991-07-12 Öring 243,1 167,2 410,3 

 

Längs sträckan finns ett par dikningsföretag: 

• Stockaån med tillflöden, nygrävning, tf 1933 

• Vallda df 1949 

Vatten från uppströms liggande områden passerar vägområdet på flera platser och 

hanteras i trummor, ledningar och diken 

4.7. Kulturmiljö 

Analysområdet går genom ett småbrutet landskap längs Stockaåns dalgång, mellan 

höjdpartier beväxta med skog. Dalgångarna är idag uppodlad åkermark men var fram 

till för omkring 1 500 år sedan en havsvik, se Figur 19. Under stenåldern var 

höjdsträckningarna utanför analysområdet öar i en bredare havsvik. Dessa öar var bra 

platser att bo på och på höjderna återfinns stenåldersboplatser och fyndplatser med 

stenåldersfynd.    

 

Figur 19 Strandlinje i analysområdet omkring Kr. f. 
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Få andra fornlämningar finns i analysområdets närhet. Rösen av bronsålderskaraktär 

finns på höjdsträckningen vid Alguseryd nordväst om analysområdet. På höjderna öster 

om analysområdet finns även ett fåtal stensättningar. Dessa gravanläggningar kan 

troligen dateras till bronsålder och äldsta järnåldern. Gravfält eller högar som kan 

dateras till den yngre järnåldern saknas i socknen. Detta kan bero på att dessa gravtyper 

odlats bort. Släp socken omnämns första gången år 1231 och skrevs år 1300 Slep. 

Namnet kan syfta på ett bäckflöde som rör sig släpigt och drar med sig växtdelar. 

Möjligen syftar det på Stockaån som rinner genom den tidigare kyrkbyn. Den gamla 

kyrkbyn ligger i analysområdets norra del, öster om platsen för den gamla kyrkan. 

Bebyggelsen var vid laga skifte år 1836 oregelbunden med en av gårdarna söder om 

vägen (fastigheten Släp 2:30). I analysområdets norra del fanns ett torp eller backstuga 

omedelbart öster om vägen (fastigheten Släps-Stocken 1:7). Åkermarken var tegindelad, 

möjligen avskilda med diken, och låg i det låglänta området invid Stockaån. Blandat med 

åkermarken fanns även ängsmarker insprängda, vilket gjort att landskapet haft en mer 

mosaikartad prägel.  

Analysområdets södra del tillhörde Vallda socken och vägen hade ungefär samma 

sträckning som idag enligt en avmätningskarta från år 1760. Endast i den sydligaste 

delen av analysområdet har vägen flyttats österut men den gamla vägsträckningen kan 

fortfarande ses i fastighetsbildningen.  Området invid vägen var ängsmark och 

betesmarker. Vid laga skifte år 1844 har stora delar av området odlats upp till åker. På 

en sockenkarta över Vallda från år 1857 har det även tillkommit bebyggelse öster om 

vägen vid Riddarekulle. Vid sekelskiftet tillkommer bebyggelse i detta område. Inom 

Kyrkbyns mark har bebyggelse tillkommit söder om byn (fastigheten Släp 3:5) och även i 

analysområdets norra del tillkommer flera torp vid vägkorsningen mellan Väg 956 och 

Kyrkoby Dalavägen.    

4.7.1. Kulturmiljöer i området 

Forn- och kulturlämningar 

Endast en registrerad fornlämning finns inom analysområdet och det är 

begravningsplatsen för Släps gamla kyrka, Släp 112:1, se Figur 20. Kyrkan och 

begravningsplatsen finns medtagen på laga skifteskartan från år 1836 och där finns en 

väg i fornlämningens södra del som ansluter snett mot landsvägen (väg 956), se Figur 

21. Ytterligare en väg finns utritad med en rät anslutning till landsvägen. Denna är 

troligen en planerad väg. Med tanke på att vägar finns i detta område är det mindre 

troligt att begravningar skett i detta område. Kyrkan hade medeltida ursprung och 

byggdes delvis om under 1600-talet. Mellan åren 1852-53 byggs den nya kyrkan norr om 

analysområdet och den gamla kyrkan överges. På platsen finns idag inga synliga spår 

efter den medeltida kyrkan. Analysområdet berör även Kyrkobyns bytomt som inte är 

registrerad då denna är bebyggd i dagsläget. Om bytomten berörs kan arkeologisk 

utredning och eller arkeologisk undersökning komma att krävas då äldre spår efter 

bebyggelse och boplatser kan finnas i området. 
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Figur 20 Forn- och kulturlämningar samt utvärderad bebyggelse inom samt utanför analysområdet 

för kulturmiljön. 
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Figur 21 Utdrag ur laga skifteskarta över Släp kyrkby, upprättad år 1836. På kartan har 

analysområdet och registrerade fornlämningar lagts till. Öster om kyrkan ligger Släps by där 

arkeologisk utredning kan komma att krävas.  

 

Vid den översiktliga fältbesiktningen noterades ett flertal stenmurar i anslutning till 

dagens väg framförallt på vägens östra sida. Vid Riddarekulle återfinns även en 

husgrund, troligen efter ett växthus med en inskription på en av grundstenarna: C G L, 

1911, se Figur 20 samt Figur 22.  

 

Figur 22. Husgrund efter förmodat växthus vid Riddarekulle. 
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Bebyggelse 

Inom analysområdet finns fyra utvärderade bebyggelseenheter, se Figur 20. Vid 

Riddarekulle ligger fastigheten Kungsbacka Vallda 10:4 som klassats till den högsta 

klassen (A). Bebyggelsen har tillkommit i början av 1900-talet vilket en inristning i 

manhusets stengrund vittnar om. På gårdsplanen finns ett säreget hus som beskrivs som 

tvättstuga med bihus, se Figur 23. Byggnaderna är belägna cirka 20 meter från dagens 

väg. Utformning av den nya gång-cykelvägen skulle därför kunna anpassas så att den 

inte påverkar miljön.  

 

Figur 23. Säregen byggnad vid Vallda 10:4. 

 

I anslutning till korsningen mellan väg 956 och Kyrkoby Dalavägen ligger de andra tre 

utpekade bebyggelserna, fastigheterna Kungsbacka Släps-Stocken 1:7, Kungsbacka 

Ekenäs 1:33 samt 1:36, vilka getts den lägsta bedömningsgrunden (C) vid 

bebyggelseinventeringen, se Figur 20. En anpassning av den nya gång- och cykelvägen 

bör göras för att inte påverka bebyggelsen. 

4.8. Rekreation och friluftsliv 

I området närmast den befintliga vägsträckan kan rekreation och friluftslivet främst 

bedrivas på det enskilda vägnätet och områden utanför eller i anslutning till 

utredningsområdet. Väg 956 och andra större vägar verkar delvis som en barriär i 

området. Det finns däremot goda möjligheter för rekreation och friluftsliv inom 

nedanstående riksintressen, och inom utredningsområdets närhet återfinns bland annat 

två golfbanor, Kungsbacka samt Särö Golfklubb. 

Hela sträckan för gång- och cykelvägen vid väg 956 ligger inom det stora Riksintresset 

för rörligt friluftsliv som sträcker sig längs med hela västkusten. Öster om, på ett 

närmaste avstånd från befintlig väg om cirka 200 meter från utredningsområdet finns 

även ett större område som omfattas av riksintresse för friluftsliv och som sammanfaller 
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med Sandsjöbackas naturreservat. I den generella beskrivningen av området anges 

området inneha betydelse för bland annat ridning, löpning och naturupplevelser. 

Cirka 150 meter av utredningsområdets södra del ligger inom riksintresset för friluftsliv, 

Särö skärgård-Vallda Sandö. Riksintresset omfattar 5 100 hektar uppdelat i 1 400 hektar 

land samt 3 700 hektar vatten och anges i dess beskrivning bland annat inneha särskilt 

goda förutsättningar för:  

• berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer  

• vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser 

4.9. Naturresurser, förorenad- mark och vatten 

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn för att uppnå en effektiv drift, en 

underhållsvänlig samt kostnadseffektiv anläggning. Målsättning är att minimera 

livscykelkostnaderna och minska energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett 

livscykelperspektiv. 

Delar av gång- och cykelvägen kommer att anläggas på jordbruksmark. Den naturresurs 

som jordbruksmarken utgör kommer att försvinna permanent. Brunnar, för 

dricksvatten, bergvärme med mera, ska identifieras och i möjligaste mån undvikas. 

Utmed befintlig vägsträcka utgörs markområdet till stor del av skog och jordbruksmark 

med enstaka gårdar och hus och med dagens markanvändning finns få misstankar om 

förekomst av förorenad mark. Potentiella föroreningar inom undersökningsområdet 

förväntas framförallt härstamma från trafik och väghållning av befintlig väg. 

Vägdikesmassor brukar generellt vara måttligt förorenade. 

En översiktlig inventering av potentiellt förorenade verksamheter är utförd för sträckan. 

Utmed sträckan finns två objekt registrerade i EBH-stödet, som är länsstyrelsens 

databas för förorenad mark. Enligt EBH-stödet utgörs båda objekten av 

verkstadsindustrier utan halogenerade lösningsmedel. Miljöförvaltningen i Kungsbacka 

kommun har inte haft något ärende gällande förorenad mark på aktuell vägsträcka. 

Markprovtagning (miljöteknisk markundersökning) kommer att utföras för att 

identifiera eventuella föroreningar inom områden som påverkas av gång- och 

cykelvägen. Nuvarande och tidigare verksamheter inom utredningsområdet bedöms inte 

ha medfört någon betydande risk för spridning av föroreningar till marken inom 

planerad vägsträckning. 

Ytvatten är inom utredningsområdet framförallt knutet till Stockaån, Stombäcken samt 

diken i jordbruksmark. Någon misstanke om föroreningar i vatten finns inte. 

4.10. Luftkvalitet 

I dagsläget finns det inget som tyder på att luftkvaliteten är försämrad inom aktuellt 

utredningsområde. Då landskapet är öppet och trafikmängderna på befintlig väg är 

relativt låga bedöms luftkvaliteten som god. 
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4.11. Buller och vibrationer 

Bullerstörande samt eventuellt vibrerande verksamheter i området bedöms till stor del 

härstammar från befintliga vägar.  

4.12. Barriärverkan 

I dagsläget är väg 956 en barriär främst för de oskyddade trafikanterna som ska ta sig 

längs med eller över vägen. Vägar utgör ofta en barriär för vilt samt grod- och kräldjur 

och vid naturinventering noterades två överkörda paddor på väg 956. Något viltstängsel 

förekommer inte vid väg 956. 

4.13. Risk 

De oskyddade trafikanterna kan i nuläget endast nyttja den befintliga vägen för 

transporter då vägren saknas på sträckan. Väg 956 är inte rekommenderad väg för 

farligt gods. 

4.14. Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver det tillstånd för Sveriges miljö, natur- 

och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. Trafikverket och andra 

myndigheter har även sett vilka mål som är särskilt viktiga för dem. Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen har brutit ner målen regionalt. Ett inriktningsmål för miljöpolitiken är 

att det så kallade generationsmålet. Det innebär att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Av de 16 miljömål har nedanstående nio 

bedömts vara relevanta för det här projektet: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Ingen övergödning 

• Bara naturlig försurning 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö. 

• Ett rikt växt- och djurliv 
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Enligt 5 kap miljöbalken finns föreskrifter i form av miljökvalitetsnormer för buller, luft 

och vattenkvalitet. Normerna anger vilka miljökvaliteter som inte får överskridas utan 

att krav ställs på åtgärder.  

Projektet bedöms inte generera något tillskott avseende buller som kan medföra 

skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 

4 MB)”. (SFS 2004:675 1§).  

Gränsvärden för föroreningshalter i luft innefattas i luftkvalitetsförordningen (SFS 

2010:477) som anger den högsta halten av föroreningar som kan få förekomma utan att 

människor och miljö tar skada. Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft finns för 

kväveoxider, kvävedioxid, partiklar, bensen, koloxid, svaveldioxid och ozon och bly. 

Projektet bedöms i driftskedet inte medföra något ökat tillskott av luftföroreningar. 

Byggskedet ger ett begränsat tillskott till följd av arbetsmaskinernas aktivitet.  

Utredningsområdet passerar över vattenförekomsten Stockaån som omfattas av 

miljökvalitetsnormer. Påverkan på vattenförekomsten och dess miljökvalitetsnormer 

bedöms kunna undvikas, se även avsnitt 4.6 Vattenmiljö och markavvattning. 

5. Projektets lokalisering, utformning, omfattning 
och utmärkande egenskaper 

En ny gång- och cykelväg innebär ett markintrång i direkt anslutning till befintlig väg. I 

detta skede av projektet är det inte klarlagt på vilken sida gång- och cykelväg anläggs, 

vilket till viss del gör det möjligt att undvika intrång i exempelvis natur- och 

kulturmiljöer. Under respektive aspekt ges nedan en kortfattad beskrivning av projektets 

påverkan, effekter och konsekvenser. 

Standardvägbredd för planerad gång- och cykelväg är 2,5 meter bred belagd yta, men 

kan minska något vid trånga sektioner på sträckan. Dimensionerande hastighet för 

vägen är 20 km/tim i tätort och 30 km/tim utanför tätort. 

5.1. Markanvändning och utformning 

5.1.1. Målpunkter för gång- och cykeltrafik 

En ny gång- och cykelväg mellan Kungsbacka och Särö kommer att förstärka redan 

befintliga lokala målpunkter genom att göra dem mer tillgängliga än vad de är idag. 

Anläggningen av den nya gång- och cykelvägen bedöms således inte ha någon negativ 

påverkan på målpunkterna.  

Den befintliga Kattegattleden kan komma att påverka besöksantalet för närliggande 

målpunkter.  

5.1.2. Korsningsbehov för gång- och cykeltrafik 

Korsningsbehov kan komma att finnas vid anslutande vägar som Östra Hamravägen, 

Gröningevägen och Åslyckevägen beroende på antalet anslutande cyklister. Inga direkta 
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målpunkter längs sträckningen. Passagebehov kommer att finnas vid 

skolbusshållplatsen vid Kyrkoby Dalavägen beroende på sidvalet av gång- och 

cykelbanan.  

5.1.3. Föreslagen sektion 

Gång- och cykelvägar ska utformas med minst 2,5 m asfaltbelagd bredd. 3,0 m bred 

sidoremsa mellan planerad gång- och cykelväg och intilliggande väg eftersträvas. Se 

Figur 24. 

 

Figur 24. Föreslagen standardsektion med dike. 

 

Gång- och cykelvägens profil anpassas för att följa vägens profil och terrängen. Gång- 

och cykelväg strax under befintlig väg är att föredra för att den inte ska bli för dominant 

i landskapet. Då höjd mer än 50 cm under befintlig väg övervägs bör risken att bli 

bländad av intilliggande trafik vägas in.  

Vid trånga sektioner där hänsyn till intrång på tomtmark behöver tas eller det finns höga 

natur- eller kulturvärden att ta hänsyn till utformas sektionen med trottoar eller gcm-

stöd, se Figur 25 och Figur 26. Sektion med vägräcke mellan gång- och cykelbanan och 

körbanan är inte aktuellt på denna sträcka eftersom trafikflödet på vägen är 

förhållandevis lågt. Vägvatten ska inte ledas in på tomtmark från gång- och cykelbanan.  

 

Figur 25. Föreslagen sektion med gång- och cykelväg på trottoar för trånga passager. Övervägs 

där hastigheten är något lägre, 40-50 km/h och där det kan finnas anledning att förstärka känslan 

av samhälle. 
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Figur 26. Föreslagen sektion med gcm-stöd mot körbanan, för trånga passager. Övervägs där 

hastigheten är 50-70 km/h. 

 

Där gång- och cykelvägen skall passera busshållplatser sker detta bakom hållplatsen. Eftersom 

hållplatserna trafikeras sparsamt är det osäkert om det kommer att ske någon standardhöjning i 

samband med anläggandet av gång- och cykelvägen, men busshållplatser kan komma att flyttas 

till annan plats längs vägen för att öka trafiksäkerheten. 

5.1.4. Föreslagen utformning vid passager 

I princip föreslås två olika typer av utformning vid passager där gångtrafik och 

cykeltrafik ska korsa vägen i plan. Där vägtrafiken tillåts hålla hastighet över 50 km/tim 

och gång- och cykeltrafiken inte är prioriterad utformas passagen som i Figur 27; 

passagen förses med refug med kantstöd och belysning. 

 

Figur 27. Föreslagen utformning för passage vid högre hastigheter på vägen och lägre prioritet för 

gång- och cykeltrafiken. 
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Där gång- och cykeltrafiken är prioriterad och vägtrafiken kan sänka hastigheten 

utformas passagen som i Figur 28; passagen görs upphöjd på en markerad platå med 

fartsänkande ramper och förtydligas ytterligare med pollare eller markeringsskärmar. 

 

Figur 28 Föreslagen utformning för passage vid lägre hastigheter på vägen och högre prioritet för 

gång- och cykeltrafiken 

5.1.5. Inledande tankar om sidval för gång- och cykelvägen 

På sträckan längs väg 956 är anslutningspunkt i söder på den östra sidan (vidare gång- 

och cykelväg mot Kungsbacka längs väg 158). I norr är anslutningspunkten också 

belägen på den östra sidan (vidare gång- och cykelväg mot Särö). Utan hänsyn till 

omgivningen skulle därmed den östra sidan vara den genaste för gång- och 

cykeltrafikanterna. Det finns dock flera aspekter att ta hänsyn till, såsom trafiksäkerhet, 

orienterbarhet och påverkan på natur- och kulturmiljöer och på tomt- och åkermark. I 

Tabell 3 redovisas de aspekter som i tidigt skede identifierats kunna påverka vilken sida 

som väljs. I nuläget finns inget självklart val och det kan bli aktuellt att gå kortare eller 

längre sträcka på ena eller andra sidan. Val av sida kommer att göras när synpunkter på 

samrådsunderlaget har kommit in till Trafikverket och vidare utredning genomförts.  

Tabell 3 Identifierade negativa och positiva aspekter med att förlägga gång- och cykelvägen på 

västra respektive östra sidan 

Västra sidan Östra sidan 

Negativt Positivt Negativt Positivt 

Måste ledas runt 
en bergknalle vid 
Vernas väg samt 
stor påverkan på 
åkermark, något 
som kan leda till 

impediment 

Kattegattleden 
kan ansluta 

direkt från Östra 
Hamravägen 

Nära Stockaån vilket 
medför 

byggnadstekniska 
och miljömässiga 

utmaningar 

Samma sida som 
start- och slutpunkt 

vilket innebär att 
gående och cyklister 
inte behöver korsa 

väg 956 
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Västra sidan Östra sidan 

Negativt Positivt Negativt Positivt 

Svårt att hitta en 
naturlig 

passagepunkt till 
östra sidan i norr 

Gång- och 
cykelvägen 

behöver inte 
korsa 

Gröningevägen 

Korsar 
Gröningevägen  

Anslutning till 
Gröningevägen 

vilket gör anslutning 
lättare för framtida 
utbyggnad av gång- 

och cykelväg via 
Gröningevägen 

Trånga passager 
vid tomtmark 

Berör få 
inventerade 
naturvärden 

Trånga passager vid 
tomtmark 

Möjligt att 
informera om två 

kulturmiljöer utmed 
sträckan 

  Går över 
bergspartier 

 

  Berör fem 
inventerade 

naturvärden med 
visst eller påtagligt 

värde 

 

5.2. Kommunala planer 

5.2.1. Översiktsplan 

Kommunens gång- och cykelplan 2018-2021 har identifierat sträckan mellan 

Kungsbacka och Särö som en potentiell pendlingssträcka och bör därför prioriteras. Den 

planerade gång- och cykelvägen längs väg 956 är den sista delen för en hel gång- och 

cykelled mellan Kungsbacka och Särö. Gång- och cykelvägen är andra hälften av den 

åtgärd som rekommenderades i ÅVS för väg 955 och 956 Östra Särövägen 

5.2.2. Detaljplan 

Detaljplan finns inte inom utbredningsområdet. 

5.2.3. Övriga planer 

Kommunens Gång- och cykelplan 2018-2021 har identifierat sträckan mellan 

Kungsbacka och Särö som en potentiell pendlingssträcka och bör därför prioriteras. Den 

planerade gång- och cykelvägen längs väg 956 är den sista delen för en hel gång- och 

cykelled mellan Kungsbacka och Särö. 
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5.3. Landskapets form 

5.3.1. Känslighet 

När vägrummet breddas för att göra plats för en intilliggande gång- och cykelväg 

riskerar vägens varierande rumsupplevelse att försvinna eller minskas i sådan 

omfattning att rummen inte längre känns och därmed inte blir till upplevelser för en 

cyklist som färdas längs sträckan. Känsligheten är störst i den södra delen. Där finns två 

små skogspartier som omfamnar vägen och upplevs som portar. Med uppbreddad väg 

riskerar portverkan på dessa platser att försvinna.  

5.3.2. Potential 

Vägen är idag en väldigt trevlig sträckning i ett expansivt område. En väl utformad gång- 

och cykelväg ökar tillgängligheten till landskapet och ger helt andra möjligheter att röra 

sig tryggt i området.  

En potential för högre upplevelsevärden längs sträckan är de artrika vägkanter som 

planeras i projektet. 

5.4. Gestaltning 

Här redogörs för hur respektive gestaltningsprincip kommer att tillämpas i detta 

projekt. 

5.4.1. Höga upplevelsevärden för cyklister och gående 

I arbetet med gestaltningen eftersträvas att befintliga miljöer sparas för att bibehålla 

landskapets upplevelsevärden, rumsliga struktur, utblickar etc.  

5.4.2. Förankra gång- och cykelvägen i landskapet och befintlig väg  

I arbetet med gestaltningen eftersträvas att gång- och cykelvägens profil förhåller sig på 

ett bra sätt till befintlig väg och upplevs förankrad i landskapet. Gestaltningen 

eftersträvar också att utforma skiljeremsan välavvägt och välja material anpassade till 

platsen.  

5.4.3. Rätt lokalisering och väl utformade mötes- och korsningspunkter 

I arbetet med gestaltningen eftersträvas att eventuella mötes- och korsningspunkter 

längs gång- och cykelvägen placeras väl och utformas attraktivt. 

5.5. Naturmiljö  

Naturvärdena längs den aktuella vägsträckan är främst knutna till vägkantsmiljön och 

Stockaån och dess biflöde längs sträckan. För att begränsa negativ påverkan på 

vägkantens naturvärde bör intrång anpassas så att förutsättningar för naturvärdena kan 

finnas kvar. Genom att avgrusa nya sidoområden och slänter med sandigt/grusigt 

material samt undvika sluttäckning med matjord kan naturvärdena finnas kvar på 

platsen. Detta gäller i synnerhet för de utpekade objekten som har intressanta 

floravärden, men bör även appliceras inom hela den aktuella sträckan för att tillskapa 
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mervärden i områden och spridningskorridorer för de arter som är beroende av denna 

typ av miljö. Naturvärdet kan stärkas och återkolonisering av växter kan snabbas på 

genom insådd av frön. Viktigt är då att fröblandningen är av inhemsk härkomst (vilda 

växter som förekommer naturligt i Sverige).   

Utgångspunkten vid projektering av vägförslaget är att objekt som omfattas av det 

generella biotopskyddet ska undvikas. Om påverkan inte är möjlig att undvika kommer 

åtgärder studeras och beskrivas i vägplanen. I de fall eventuell påverkan sker utanför 

nytt vägområde kommer dispens att sökas hos Länsstyrelsen i Hallands län. Vid 

eventuellt anspråkstagande av dike eller naturliga vattendrag bör anpassningar göras så 

att dess värde i landskapet bevaras. För att spara värdefulla träd bör arbete inte utföras 

inom en 15 meters radie från trädstam för att undvika att skada stammar och rotsystem. 

Om det blir nödvändigt att avverka träd kan de med fördel placeras i så kallade 

biodepåer på solbelyst plats. Död, solexponerad ved är en bristvara och en viktig resurs 

för många olika organismgrupper.   

Anläggande av gång- och cykelvägen bedöms inte påverka noterade, fridlysta arter på ett 

sätt som äventyrar deras bevarandestatus. Minskning av häckningsmiljö, på grund av 

anspråkstagande av mark, bedöms vara av så pass begränsad omfattning att gynnsam 

bevarandestatus inte kommer påverkas negativt. Viss störning kan uppkomma under 

byggskedet vid anläggande av gång och cykelvägen genom buller. Bullerstörningen 

bedöms inte vara av sådan grad att det äventyrar eventuell häckningen för nämnda 

arter.   

Byggnationen av gång och cykelvägen bedöms inte påverka Sandsjöbackas riksintresse 

för naturvård, Natura 2000 eller naturreservat negativt eftersom anläggandet av vägen 

inte påverkar dess bevarandevärden. Bedömningen görs mot bakgrund att mark som tas 

i anspråk sker med ett minsta avstånd om cirka 200 meter samt avgränsas till ett 

område närmast befintlig väg. 

5.6. Vattenmiljö och markavvattning 

Vid framtagande av vägförslag och projektering av väg bör särskild hänsyn tas vid 

passage av vattendrag för att undvika att dessa påverkas negativt. Hänsynstagande kan 

bestå av att anläggande av cykelbro eller trumma anpassas så den inte utgör ett 

vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Tidsrestriktioner för 

arbeten vid Stockaån och Stockbäcken kommer även utredas vidare för att bl.a. undvika 

påverkan på fisk. Med anpassad utformning och skyddsåtgärder bedöms negativa 

konsekvenser för Stombäcken och Stockaån kunna begränsas eller helt undvikas.  

Markavvattning kan i viss mån förbättras där trummor/ledningar ersätter avskärande 

diken. Trummor/ledningar dimensioneras efter rådande vattenflöde. Behov av 

fördröjning av vägdagvatten kommer att utredas vidare. 

Dagvatten från gång- och cykelbana samt eventuellt från befintlig vägyta, kommer i 

huvudsak att avvattnas mot nytt dike i skiljeremsa mellan gång- och cykelbana och 

befintlig väg. I diket fördröjs och renas dagvattnet innan avledning sker till recipient. 

Avskärande dräneringsledning anläggs där befintlig åkerdränering påverkas.  
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5.7. Kulturmiljö 

Endast en fornlämning är känd inom analysområdet. Utgångspunkt vid projektering av 

ny väg är att i möjligaste mån undvika fornlämningen. Lämningens 

fornlämningsområde kan däremot komma att beröras vid en dragning av gång- och 

cykelvägen norr om väg 956. En påverkan kräver tillstånd till ingrepp i fornlämning.  

Den äldre bykärnan vid Kyrkobyn skulle kunna hysa äldre kulturlager men i övrigt 

bedöms sannolikheten att påträffa fornlämningar inom området som låg på grund av 

den låglänta marken. Samråd bör ske med länsstyrelsen om behov av arkeologisk 

utredning.  

5.8. Rekreation och Friluftsliv 

Med den nya gång- och cykelvägen bedöms rekreation och friluftslivet ges förbättrade 

förutsättningar. Framförallt ges ökade möjligheter för cyklister och gångtrafikanter att 

ta sig till områden för rekreation och friluftsliv som återfinns utanför utredningsområdet 

(exempelvis närliggande områden som omnämns i avsnitt 4.8). 

5.9. Naturresurser, förorenad mark och -vatten 

Anläggande av den nya gång- och cykelvägen ska i möjligaste mån ske på ett effektivt, 

miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar 

kan väljas när de uppfyller efterfrågad funktion. Målsättningen för den färdiga 

anläggningen är också att underhåll och felavhjälpning kan utföras på ett effektivt, 

miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Den färdiga anläggningen ger 

förutsättningar för en ökning av andelen gång- och cykeltrafikanter, vilket bidrar till att 

minska andelen transporter med framförallt bil och därigenom också en minskning av 

fossila bränslen och koldioxidutsläpp. 

Jordbruksmark kommer att försvinna som naturresurs där gång- och cykelvägen 

förläggs inom jordbruksmark. Om brunnar för dricksvatten, bergvärme eller liknande 

påverkas av utbyggnadsförslaget ska åtgärder vidtas. 

Massor kommer att återanvändas inom projektet i möjligaste mån. Dikesmassor eller 

andra förorenade massor som eventuellt inte kan återanvändas inom projektet kommer 

att transporteras till godkänd mottagningsplats.  

5.10. Luftkvalitet 

Luftkvaliteten bedöms som god då vägrummet är öppet och därigenom välventilerat. 

Under byggskedet ger framförallt arbetsmaskiner upphov till ökade utsläpp men 

tillskottet bedöms så pass begränsat att det inte ger upphov till negativa konsekvenser. 

En ny gång- och cykelväg ger förutsättningar för en minskning av andelen 

vägtransporter och därigenom också en minskning av luftutsläpp. 
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5.11. Buller 

Bullernivåerna kommer inte att påverkas till följd av anläggandet av gång- och 

cykelvägen. Bullernivåerna från arbetsfordon och omdirigering av trafik kommer att 

påverka omgivningen temporärt under byggtiden. Byggskedet ska anpassas för att 

minska bullrande arbeten. Störande bullernivåer kan bland annat regleras genom att 

tidsstyra arbeten som innebär höga bullernivåer. 

5.12. Barriärverkan 

Utifrån ett trafikantperspektiv kommer barriärverkan för väg 956 att minska, då en 

gång- och cykelväg anläggs för oskyddade trafikanter. Barriären i landskapet kommer 

däremot att öka då förslaget innebär att vägrummet kommer att breddas. Bärriären för 

vilt kan möjligen förändras men något viltstängsel förekommer inte vid väg 956 och det 

finns inga planer på att uppföra viltstängsel. 

5.13. Risk farligt gods 

Då gång- och cykeltrafik separeras från befintlig väg ges goda förutsättningar för att 

minska risken för olyckor. Åtgärderna bedöms inte påverka risken för olycka med farligt 

gods. 

5.14. Miljömål och Miljökvalitetsnormer 

Tidigare nämnda miljömål (kap 4.14) berörs inom projektet men påverkan bedöms med 

den kännedom som finns idag som begränsad. Ett rikt odlingslandskap påverkas i något 

större omfattning än övriga mål eftersom jordbruksmark minskar. Ur ett regionalt eller 

nationellt perspektiv är den minskade jordbruksararealen av mindre omfattning. 

De allmänna hänsynsreglerna har och kommer fortsatt att beaktas. Kunskap har tagits 

in i projektet och görs fortsatt då det anses nödvändigt. Detta sker genom utredningar, 

samråd och projektering. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i 

mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att 

fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön 

tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvatten, 

yt- och grundvatten samt omgivningsbuller. 

Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller avser bland annat buller från vägar med 

mer än tre miljoner fordon per år, vilket inte är fallet på aktuell vägsträcka. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft avser normer för kvävedioxid/kväveoxider, 

svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 

bens(a)pyren. Trafiken på befintliga vägar i området är begränsade och med utbyggnad 

av gång- och cykelvägen ges istället förutsättningar för att minska dessa utsläpp. Under 

byggskedet sker en ökning av utsläpp till luft men tillskottet är litet och bedöms ge 

obetydliga konsekvenser.    
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Utredningsområdet går över vattenförekomsten Stockaån. Påverkan på 

vattenförekomstens miljökvalitetsnormer bedöms med nödvändiga åtgärder kunna 

undvikas.  

Sammantaget bedöms påverkan på fastställda miljökvalitetsnormer till följd av gång- 

och cykelvägen kunna undvikas.  

6. Åtgärder 

Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter utgörs exempelvis av nedanstående punkter. Flera av åtgärderna kommer 

att utredas vidare och ytterligare åtgärder kommer utredas i det fortsatta arbetet med 

upprättande av vägplan. 

• Lokalisering och utformning av gång- och cykelvägen optimeras för att minska 

den mark som behöver tas i anspråk. Detta är av särskild vikt vid tomtmark 

samt andra värdefulla områden, exempelvis natur- och kulturvärden. 

• Återföring av vegetationsmassor för att underlätta återväxt av befintlig flora, 

samt avstå från sluttäckning av grovmakadam och/eller matjord på nya och 

befintliga sidoområden. 

• Eventuell kompensation för påverkan av generella biotopskydd. 

• Åtgärder för att skydda Stockaån och Stombäcken kommer att utredas vidare.  

• Arbeten i diken eller andra vattenmiljöer bör i möjligaste mån ske i torrhet och 

på ett sådant sätt att naturvärden i möjligaste mån bevaras. Detta gäller arbeten 

både med avseende på den aktuella platsen för åtgärden men också längre 

nedströms. 

• Vid åtgärder i diken eller övriga vattendrag ska inga nya vandringshinder 

skapas. 

• Massor som inte kan återanvändas inom projektet ska omhändertas av godkänd 

mottagare. 

• Bullerförebyggande åtgärder kommer genomföras under byggskedet, 

exempelvis genom att i möjligaste mån undvika bullrande arbeten nattetid. 
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7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Inom inventeringsområdet för väg 956 har totalt åtta naturvärdesobjekt identifierats, se 

Figur 13 och 14. Ett av objekten har klassats som högt naturvärde (NV klass 2), tre objekt 

har klassats som påtagligt naturvärde (NV klass 3) och resterande objekt har fått klassen 

visst naturvärde (NV klass 4). De högst klassade objekten utgörs av Stombäcken, ett 

biflöde till Stockaån med förekomst av öring, Stockaån samt vägkanter intill ädellövskog 

med intressant vägkantsflora. 

Konsekvenserna för naturmiljön till följd av gång- och cykelvägen bedöms bli 

begränsade då vägen anläggs vid sidan om befintlig väg där naturvärden är begränsade 

och markanspråket också blir begränsat. Påverkan på Stockaån och Stombäcken bedöms 

genom anpassad utformning och lämpliga skyddsåtgärder kunna begränsas. Totalt har 

sex objekt som omfattas av det generella biotopskyddet dokumenterats inom 

utredningsområdet. Objekten utgörs av naturliga vattendrag i jordbruksmark, ett dike, 

en åkerholme och en stenmur. Objekten är belägna längs båda sidor av vägen. Åtgärder 

med syfte att i första hand undvika biotopskydden ska utredas vidare och vid eventuell 

påverkan kommer anpassningar och kompensationsåtgärder att studeras. 

Anläggande av gång- och cykelvägen bedöms inte påverka de förekommande rödlistade 

och tillika fridlysta arterna på ett sätt som äventyrar deras bevarandestatus. Minskning 

av häckningsmiljö, på grund av anspråkstagande av mark, bedöms vara av sådan 

begränsad omfattning att gynnsam bevarandestatus ej kommer påverkas negativt. Den 

begränsade bullerstörningen under byggskedet bedöms inte vara av sådan grad att det 

äventyrar häckningen för nämnda arter.  

Endast en fornlämning är känd i området och dess avgränsning kan komma att ändras. 

Beroende på val av sida kan den komma att påverkas vilket kräver tillstånd till ingrepp i 

fornlämning. Bedömningen är att det är låg sannolikhet att ytterligare fornlämning kan 

påträffas inom området. 

Trafikverket bedömer utifrån 10 § p. 1-3 och 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen att 

projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen är gjord 

efter nu kända förutsättningar som presenteras i samrådsunderlaget, vilket även 

sammanfattas i ovanstående text i kapitel 7. 

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta samrådsunderlag är ett arbetsmaterial och kan i viss mån komma att justeras inför 

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen fattar beslut om 

att projektet kan antas medföra betyda miljöpåverkan behöver en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och samrådskretsen utökas i den fortsatta 

planläggningen.  
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Nästa steg i planläggningsprocessen är att upprätta en samrådshandling av vägplanen. 

Då redovisas vägförslaget mer i detalj. Samråd sker med myndigheter, organisationer, 

allmänhet och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Synpunkterna som 

kommer in sammanfattas i en samrådsredogörelse och finns med som underlag i den 

fortsatta processen. 

Vägplanen görs sedan tillgänglig för granskning. Inkomna synpunkter sammanställs och 

bemöts. Länsstyrelsen yttrar sig över vägplanen och därefter skickas den till 

Trafikverkets planprövningsenhet i Borlänge för fastställelse.

 

8.2. Viktiga frågeställningar 

Under det fortsatta arbetet med vägplanen sker vid behov anpassningar och åtgärder för 

att minimera påverkan på värdefulla miljöer. Följande frågor kommer att ägnas särskild 

uppmärksamhet i det fortsatta projektet: 

• Mesta möjliga hänsyn till natur- och kulturmiljö 

• Utredning av möjliga kompensationsåtgärder med avseende på att stärka och 

bevara naturvärden. 

• Ett samråd med länsstyrelsen om behov av arkeologisk utredning bör hållas. 

Om fornlämning påträffas kan optimering krävas för att undvika eller minimera 

intrång i fornlämning.  

• God dialog med berörda parter 

• Eventuell bullerutredning. Bedöms i nuläget inte aktuellt. 

• Åtgärder för skydd av vattenförekomst och påverkan på miljökvalitetsnormer. 

• Framkomlighet och trafiksäkerhet (korsningar, anslutningar och sidovägar) 

• Fortsatt arbete med  vägutformning och gestaltning av gång- och cykelvägen så 

att den blir attraktiv för dess tänkta användare. 

8.3. Tillstånd, dispenser och anmälningar 

Den enda kända fornlämningens område kommer att beröras vid en dragning av gång- 

och cykelvägen norr om väg 956 vilket kräver ett tillstånd till ingrepp i fornlämning. 

Gång- och cykelvägen kommer även passera genom den historiskt kända bytomten till 

Kyrkobyn vilket kan komma att kräva arkeologisk utredning då äldre spår efter 

bebyggelse och boplatser kan finnas i området. Större delen av markerna inom 

Samråd
(december, 2018)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(maj, 2019)

Samrådsmöte

(maj, 2019)

Granskning

(september, 2019)

Fastställelseprövning

(mars, 2020)
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analysområdet har varit låglänt varför sannolikheten att påträffa andra fornlämningar 

bedöms som låg. Samråd bör ske med länsstyrelsen om behov av arkeologisk utredning.  

Påverkan på generella biotopskydd hanteras inom vägplaneprocessen varför särskild 

ansökan om dispens inte bedöms vara aktuellt i nuläget. Om påverkan utanför 

vägområdet inte kan undvikas avser Trafikverket söka dispens. Utgångspunkten är att i 

möjligaste mån undvika påverkan. 

Arbeten vid korsande vattendrag kan komma att kräva anmälan om vattenverksamhet 

och dispens från strandskydd. 
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