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1. Sammanfattning 

Trafikverket planerar för ombyggnad av korsningen väg 17 och väg 1195 i Billeberga, 

Svalövs kommun. Utformningen av de befintliga vägarna innebär korsningsproblematik 

och det har inträffat flertalet olyckor både före och efter införandet av en 

trafiksäkerhetskamera (ATK) i nära anslutning till korsningen som är riktad mot trafik 

som kör mot öster. Avsikten med planerad åtgärd innebär att bygga ett 

vänstersvängkörfält för trafikanter som ska svänga vänster in på väg 1195 från väg 17 

samt ett accelerationskörfält på väg 17. Detta med syftet att öka trafiksäkerheten i 

korsningen samt att förbättra framkomligheten för samtliga trafikanter och resenärer. 

Den planerade åtgärden bedöms medföra inga eller obetydliga konsekvenser för de olika 

miljöaspekterna och biotopskyddsfrågorna hanteras inom ramen för vägplaneprocessen.  

Området för planerad åtgärd består av åkermark av högvärdig klass. Åtgärdens 

omfattning är förhållandevis liten med hänvisning till att ianspråktagande av mark och 

andra naturtillgångar är begränsad.  

Då det inte utförts någon miljöundersökning längs västra delen av sträckan kommer 

kompletterande provtagning att utföras där i god tid innan entreprenadarbeten startar. 

Eftersom utförda undersökningar inom östra delen visar på låg påverkan från 

miljöstörande ämnen bedöms det sannolikt att påverkan är låg även inom den västra 

delen.  

Planerad åtgärd ger upphov till positiva konsekvenser avseende trafiksäkerhet genom att 

öka säkerheten för trafikanter som ska svänga vänster in på väg 1195 från väg 17. 

Den samlade bedömningen av planerad åtgärd är att den inte kommer att ge upphov till 

betydande konsekvenser för miljön i området. 
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2. Inledning 

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

och som slutligen leder fram till en lagakraftvunnen vägplan, (Figur 1). Planläggning 

och byggande av väg regleras av väglagen/lag om byggande av järnväg och av 

miljöbalken (MB). 

Det skede som vägplanen nu befinner sig i kallas vägplan med status Samrådsunderlag. 

Där beskrivs bland annat hur projektet kan komma att påverka miljön. Underlaget ligger 

till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Innan länsstyrelsens prövning ska enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda ges möjlighet att yttra sig. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket utbyter 

information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra myndigheter (i detta 

fall kommunen och länsstyrelsen) och enskilda (berörd markägare). Synpunkterna som 

kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 
Figur 1 Trafikverkets planläggningsprocess för vägplan/järnvägsplan. 

2.1. Bakgrund 

Väg 1195 ansluter till väg 17 i en trevägskorsning. Korsningen är av korsningstyp B och 

är idag reglerad med stopplikt för trafiken på väg 1195.  

Väg 17 sträcker sig från Landskrona i väster via Eslöv fram till trafikplats Fogdarp i öster 

där den ansluter till E22 i öster. Via väg 1195 kopplas större delen av Billeberga samhälle 

till väg 17 (Figur 3). Väg 17 tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet för 

godstransporter, dagliga personresor, långväga personresor samt kollektivtrafik. 

Hastigheten är 50 km/tim på väg 1195 och 70 km/tim på väg 17. 
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På väg 17 ca 300 meter öster om korsningen finns ytterligare en korsning, mellan väg 17 

och väg 1208. Denna korsning är reglerad med vänstersvängsfält. 

Trafikverket har identifierat brister gällande trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet 

i korsningen. Därför föreslås att korsningen byggs om med ett nytt vänstersvängkörfält 

samt ett nytt accelerationskörfält, på väg 17.  

Trafikmätningar genomförda år 2008 visar att den största trafikströmmen går rakt fram 

på väg 17, och att den största svängrörelsen sker mellan väg 17 till/från Billeberga och 

österut mot Eslöv och E22.n ÅDT redovisas under kapitel 4.5.  I samband med projektet 

har det genomförts en ny trafikprognos.  För trafikprognosen har Trafikverkets 

uppräkningstal använts för att beräkna trafikmängderna för prognosåret 2040. För mer 

information se (Ramboll, 2021).  

2.2. Tidigare utredningar och överväganden 

Nedan angivna studier syftar till att informera om hittills utfört arbete. 

 

Förenklad Åtgärdsvalsstudierapport Korsningsproblematik Billeberga  

Studien (Standar, 2015) initierades av Trafikverket i samarbete med Region Skåne. 

Syftet med studien var att skapa ett beslutsunderlag för val av eventuella åtgärder som 

kan ge ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för trafikanterna i korsningen.   

 

Trafikverket har, i studien, föreslagit att det ska byggas vänstersvängkörfält på 

primärväg (väg 17) och sekundärväg (väg 1195) för att öka trafiksäkerheten.  

 

 

Figur 2. Område som berörs av åtgärden. (Trafikverket, 2020e) 
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2.3. Projektets ändamål och föreslagna åtgärder 

Projektets ändamål är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla 

trafikanter och resenärer.  Därför föreslås att korsningen byggs om med ett nytt 

vänstersvängkörfält samt ett nytt accelerationskörfält, på väg 17. I kapitel 5 beskrivs 

åtgärderna mer detaljerat.  

3. Avgränsningar 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Utredningsområdet sträcker sig cirka 200 meter öster om korsningen mellan väg 17 och 

väg 1195 för vänstersvängkörfältet och cirka 450 meter väster om korsningen för 

accelerationskörfältet. Utredningsområdet innefattar breddning av norra sidan av 

befintlig väg 17. 

Influensområdet, dvs. det område inom vilket olika miljöeffekter kan uppstå, är större 

till sin utbredning än utredningsområdet. Miljöeffekter kommer därför att utredas och 

beskrivas inom ett större geografiskt område än utredningsområdet. 

3.2. Tid 

Prognosåret som kommer att användas vid beräkning av trafik är 2040.  

Byggstart är planerat till 2022 och åtgärden beräknas vara genomförd samma år.  

3.3. Metod 

Samrådsunderlaget har upprättats genom skrivbordsstudier av befintligt 

underlagsmaterial samt undersökningar inför framtagandet av ett Ställningstagande. 

Ställningstagandet färdigställdes aldrig innan beslut togs om att en vägplan istället 

skulle tas fram. Information har inhämtats från olika källor, så som tidigare utredningar 

och undersökningar, kommunala planer, övrigt kommunalt planeringsunderlag, 

länsstyrelsens GIS-databaser, SGU:s kartor samt rapporter från genomförd 

naturvärdesinventering, geoteknisk markundersökning, miljöteknisk 

markundersökning, samt vägteknisk undersökning.   
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4. Förutsättningarna i utrednings- och 
influensområdet 

Avsnittet beskriver nuvarande miljöbelastning inom utrednings- och influensområdet 

där landskapet och de miljöförutsättningar (inklusive hälsa och säkerhet) som har 

betydelse för bedömningen av miljöeffekter omfattas.  

4.1. Kommunala planer 

4.1.1. Översiktsplan  

Svalövs kommun har en gällande översiktsplan (ÖP) från år 2007. Enligt 

översiktsplanen planeras ett industriområde (cirka 12 hektar) söder om väg 17, se Figur 

3. Utöver detta avsätts 29 hektar för bostadsändamål, vilket möjliggör cirka 280 tomter. 

Att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten till skolan är en av kommunens avsikter i 

planen. I översiktsplanen anges även att punktinsatser ska föreslås för att öka 

säkerheten för cyklister och fotgängare när de korsar väg 1195 (Svalövs kommun, 2007).  

Kommunen har tagit fram förslag till ny översiktsplan som är på granskning under våren 

2021, och som efter granskning kommer att bearbetas inför antagande (Svalövs 

kommun, 2021).  

 

Figur 3. Utdrag från Svalövs kommuns översiktsplan. Bilden visar planerade utbyggnadsområden för 
bostäder och industri i Billeberga. Aktuell korsning är markerad med röd cirkel.  

4.1.2. Detaljplan och planprogram  

Kommunen har tagit fram ett planprogram för Billeberga i samband med 

detaljplaneplanarbetet, i vilket det framgår att stora delar av Billeberga är 

detaljplanelagt (Svalövs kommun, 2017).  

Det finns en detaljplan som rör området där åtgärder planeras, detaljplan 1176 - 

detaljplan för del av Billeberga 11:4 m.fl. Detta framkom vid Trafikverkets möte med 
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Svalövs kommun den 10 januari 2020 (Trafikverket, 2020a) och omnämns även i 

planprogrammet för Billeberga (Svalövs kommun, 2017). Detaljplanen vann laga kraft 

den 28 april 2008 med en genomförandetid på 5 år. Planerade åtgärder öster om väg 

1195 berör område som i detaljplanen benämns allé, se Figur 4, vilket innebär 

planterande av träd i två rader sju meter från vägbanan. Träden är inte planterade i 

dagsläget. I planbeskrivningen anges följande: För att på sikt förbättra för 

vänstersvängande trafik från öster på väg 17 föreslås att i planen avsätts mark för att 

möjliggöra ett framtida vänstersvängfält (Svalövs kommun, 2008). 

Detaljplan finns inte för privat mark norr om väg 17 (Trafikverket, 2020a).  

 

 

Figur 4. Utdrag från plankarta avseende detaljplan 1176. Väg 17 är markerad som huvudled och väg 1195 
som huvudgata. (Svalövs kommun, 2008)  

4.2. Markanvändning och bebyggelse  

Området domineras främst av åkermark norr om väg 17 och Billeberga samhälle söder 

om vägen. Enligt kommunens jordartskarta som visar bonitet och produktionsförmåga 

förekommer det främst högvärdig åkermark (jordartsklass 9) (Svalövs kommun, 2014).  

Ett bostadsområde återfinns cirka 250 meter öst om väg 17 (söder om väg 1195). Söder 

om väg 17 finns industriområden och asfalterade ytor, beläget ca 30–60 meter från 

vägen. Söder om väg 17, öster om väg 1195, finns en drivmedelsstation (automatstation). 
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4.3. Markförhållanden 

4.3.1. Geologiska och geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s kartvisare (SGU, 2021) domineras jordarterna kring utredningsområdet av 

moränfinlera med ett djup till berg på cirka 10–20 meter. Jordlagerföljden består enligt 

tidigare utförda undersökningar generellt av mulljord (lerig och sandig) eller fyllning på 

lermorän. Mulljordens mäktighet varierar mellan 0,3 meter och 0,8 meter (Ramboll, 

2020). SGU:s kartor och beskrivningar över naturligt förekommande halter av metaller i 

jord i Sverige visar att krom förekommer i naturlig halt kring 28–56 ppm (mg/kg) och 

att bly förekommer i naturlig halt kring 13–20 ppm (mg/kg). Berggrunden består enligt 

SGU:s kartvisare av sandsten. (SGU, 2021) 

Grundvattennivå kan förväntas variera med årstid och nederbörd.  

Norr om väg 17, i träddungen i mitten av vägsträckningen, förekommer det enligt 

Trafikverkets uppdragsbeskrivning en fungerande dricksvattenbrunn med ledningar 

söderut under väg 17 mot fastighetsägarens bostadshus. Denna brunn finns inte med i 

Brunnsarkivet, och ingen annan brunn finns heller markerad i närområdet (SGU, 2021). 

4.3.2. Förorenad mark 

En miljöteknisk markundersökning har utförts längs delar av väg 17 och väg 1195 i syfte 

att identifiera eventuella föroreningar och ge rekommendationer kring masshantering. 

Nedan följer en sammanfattning av PM Miljöteknisk markundersökning för väg 17/1195 

Billeberga, vänstersvängkörfält. (Ramboll, 2020) 

En historisk inventering utfördes för de aktuella och intilliggande fastigheterna inför 

den miljötekniska undersökningen. Inventeringen bestod av arkivutdrag från 

kommunens miljöförvaltning samt länsstyrelsens efterbehandlingsstöd (EBH). Utifrån 

EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2019b) framgår det att det finns ett identifierat potentiellt 

förorenat objekt i närheten av det aktuella utredningsområdet. Objektet utgörs av en 

nedlagd deponi söder om väg 17. En MIFO fas 1 inventering har genomförts på objektet 

vilket har klassats till riskklass 3, måttlig risk. Utöver detta har historiska ortofoton från 

Lantmäteriet studerats. Av de historiska kartor som studerats framgår det att området 

fram till cirka 1975 främst bestod av åkermark. På lantmäteriets historiska flygfoto från 

1960 syns inget av vare sig väg 17 eller väg 1195. Inte heller tankstation eller industrier 

finns med på de historiska bilderna (Lantmäteriet, 2019). Vid 1975 syns fortfarande 

ingen av vägarna eller dagens verksamheter och deponin är övertäckt (Lantmäteriet, 

2019). Enligt uppgifter från Söderåsens miljöförbund så finns det en tankstation i 

korsningen vid väg 17/1195 och en gummi- och plastindustri som hanterar 

lösningsmedel samt en bilskrot väster om väg 1195. Vid fältarbetet användes 

tankstationen av både lastbilar och personbilar.  

De potentiella föroreningar som utifrån den historiska inventeringen kunde misstänkas 

förekomma inom provtagningsområdet var metaller och polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH), samt oljeföroreningar från biltrafiken. Det gick heller inte att utesluta 

lokalt spill av mindre mängder petroleumprodukter vid drivmedelshanteringen, vilket 

skulle kunna ha gett upphov till föroreningar i form av alifater, aromater och BTEX. De 

trafikolyckor som inträffat i korsningen kan ha påverkat föroreningssituationen vid 
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vägarna men information om eventuella spill eller läckage vid dessa har inte kunnat 

erhållas. I åkermark norr om väg17 har förmodligen bekämpningsmedel använts då 

området sedan minst 1960-talet utgjorts av åkermark. Det finns inga uppgifter om vallen 

mellan tankstationen och Väg17 består av naturlig mark eller om den består av 

fyllnadsmassor.  

Marktekniska miljöundersökningar utfördes vid vägkorsningen väg17/1195 i Billeberga 

under december 2019. Undersökningen utfördes med avseende på förhöjda ämneshalter 

i vägdikesmassor, åkerjord, fyllnadsmassor i vägkropp samt asfalt. Samtliga analyserade 

jordprover, både från borrpunkter och dikesprovtagningen visar på halter under 

Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). I dikesprov 1 har 

halter av krom (41 mg/kg TS) och bly (26 mg/kg TS) strax över Naturvårdsverkets 

haltnivå för mindre än ringa risk (MRR) uppmätts. Provtagningspunkter framgår av 

Figur 5. För provet som analyserades med avseende på bekämpningsmedel har inga 

bekämpningsmedel detekterats. Resultaten från asfaltsproverna visar på bitumenasfalt, 

fri från stenkolstjära, i undersökta delar av väg 17 och väg 1195. 

 

Figur 5 Översiktskarta över utförd miljöteknisk undersökning. 

4.4. Befolkning, boendemiljö och hälsa 

Billeberga är beläget i södra delen av Svalövs kommun och har cirka 1450 invånare 

(Svalövs kommun, 2018). Utredningsområdet omfattar ett mindre handels- och 

industriområde, men omges norr om väg 17 av jordbruksmark tillhörande fastighet 

Billeberga 9:52.  

Den närmsta bostadsbebyggelsen ligger cirka 250 meter från korsningen och 

Billehögsskolan (F-6 skola) är placerad cirka 270 meter från korsningen.  
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4.4.1. Buller 

Buller definieras som oönskat ljud och kan påverka hälsa och välbefinnande negativt. 

Bland annat kan buller leda till förhöjt blodtryck, stress, minskad 

koncentrationsförmåga samt sömnsvårigheter. (Folkhälsomyndigheten, 2019) 

Trafikverket definierar i Handledning – buller och vibrationer från trafik på väg och 

järnväg (TDOK 2016:0246) kriterier för hur olika åtgärder på infrastrukturen ska 

bedömas. Vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur ska 

bullerskyddsåtgärder studeras vid närliggande bebyggelse där ljudnivåer överskrider 

angivna riktvärden. För väsentlig ombyggnad av infrastruktur ska åtgärden innebära en 

genomgripande förändring av väganläggningen eller att åtgärden har syfte att 

möjliggöra trafikförändringar som väsentligt ökar störningen. (Trafikverket, 2017) 

Längs befintlig infrastruktur ska buller- och vibrationsåtgärder genomföras mot 

befintliga störningar. Styrande för den takt i vilken åtgärder genomförs anges i 

Trafikverkets åtgärdsprogram. Bullerskyddsåtgärder ska utföras om ljudnivåer 

överskrider åtgärdsnivåer för befintliga miljöer i TDOK 2014:1021 (version 3, 2020-09-

25) (Trafikverket, 2017; Trafikverket, 2020d). Den närmsta bostadsbebyggelsen är 

belägen cirka 250 meter från korsningen och Billehögsskolan (F-6 skola) är belägen 

cirka 270 meter från korsningen. För bedömning av påverkan från trafikbuller se avsnitt 

5.1.4.1.  

4.4.2. Luftkvalitet 

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft som regleras i 

luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormerna har till syfte att skydda 

människors hälsa. MKN baseras på EU-direktiven (2008/50/EG) och (2004/107/EG) 

bestående av normer som inte får överskridas (gränsvärden) eller normer som ska 

eftersträvas (målsättningsnormer). MKN finns för bland annat kväveoxider (NOx), 

svaveloxider (SOx) och partiklar (PMx). Det är kommunerna som har skyldighet att 

kontrollera, samt ha kunskap om kvaliteten av utomhusluft i kommunen. 

(Naturvårdsverket, 2019b) 

Skånes kommuner är med i Skånes Luftvårdsförbund. Genom samverkan används ett 

nätverk av mätstationer i olika miljöer med kontinuerliga mätningar av kvävedioxid 

(NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO) samt 

bensen. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar av föroreningarna NO2 och 

partiklar (PM10 och PM2,5). I Billeberga beräknades år 2019 halterna för samtliga 

parametrar ligga under miljökvalitetsnormerna (MKN). De dominerande 

utsläppskällorna för kväveoxider (NOx) inom Svalövs kommun utgörs av jordbruk och 

skogsbruk som står för 45 procent. Vägtrafiken utgör den näst största källan med 23 

procent. Avseende partiklar anges småskalig uppvärmning vara den största 

utsläppskällan inom kommunen med 65 procent för PM10 och 69 procent för PM2,5. 

Vägtrafiken utgör den näst största utsläppskällan för PM10 med 16 procent. För PM2,5 

utgör vägtrafiken 10 procent av utsläppen. Halterna av SO2, CO och bensen bedöms vara 

låga. (Skånes Luftvårdsförbund, 2019) 
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Det förekommer även utsläpp till luft av växthusgaser som bidrar till 

klimatförändringar. Jordbruk, tätt följt av transporter, bedöms vara den största orsaken 

till utsläpp av växthusgaser i Svalövs kommun. (RUS, 2020) 

4.5. Trafik och trafikanter 

I dagsläget ansluter väg 1195 till väg 17 i en trevägskorsning av korsningstyp B. Stopplikt 

gäller för trafiken på väg 1195. Hastigheten är 50 km/tim på väg 1195 och 70 km/tim på 

väg 17. Korsningen innebär idag risker för trafikanterna. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 

var 7660 fordon/dygn på väg 17 och 1770 fordon/dygn för väg 1195 under 2019 

(Trafikverket, 2019). 

Olyckor har skett på väg 17 i riktning från Landskrona mot öster. En 

trafiksäkerhetskamera (ATK) finns i anslutning till korsningen riktad mot trafiken som 

kommer från Landskrona. Kameran borde haft en hastighetsdämpande effekt. Olyckor 

har dock inträffat både före och efter uppförandet av kameran.  

4.6. Klimatpåverkan 

Transportsektorn är en av de sektorer som främst bidrar till utsläpp av växthusgaser i 

Sverige, där mängden utsläpp beror på vilket transportslag som används.  Trafikverket 

har det långsiktiga målet att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 2045. För 

att uppnå målen behöver klimatpåverkan och energianvändning minska från 

anläggande, drift och underhåll av infrastruktur (Trafikverket, 2021; Naturvårdsverket, 

2020b).  

Den mest trafikerade vägen i kommunen är väg 17. Enligt kommunens energistrategi 

från 2010 står hushållssektorn och transportsektorn för den största delen av 

energianvändningen i kommunen.  (Svalövs kommun, 2010) 

4.7. Landskap och kulturmiljö 

4.7.1. Landskap 

Landskapet kring väg 17 i höjd med Billeberga präglas av ett högintensivt jordbruk med 

få träd och dungar, se Figur 6. Marken längs vägen är kuperad med böljande fält. Längs 

med väg 1195, i dess anslutning mot väg 17, ligger industribyggnader och en 

bensinstation. Väg 17 ligger i korsningen med skärning på norra sidan. Nivåskillnaden 

minskar successivt för att vara nästan borta i höjd med träddungen (benämns som 

åkerholme i naturvärdesinventering, Ecocom AB, 2019) som är lokaliserad väster om 

korsningen. Dungen består av högre buskar och några träd.  
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Figur 6 Flygfoto över aktuellt område markerat inom orange. Fotot visar träddungen väster om korsningen 
väg 17/1195. 

Dungen på norra sidan av väg 17 är ett landmärke man kan ta sikte på för att veta att 

man närmar sig korsningen. Ljusen från bensinmackens skyltar gör också att man kan 

uppfatta korsningen från långt håll. 

Väg 17 ligger i skärning och marken fortsätter att stiga åt norr där vänstersvängfältet 

kommer att ligga. Då vägen breddas med det extra körfältet ger det en bredare slänt än 

dagens. Det ger även ökad öppenhet, och därmed bättre sikt mot träddungen när man 

kommer från öster, se Figur 7. 

Körfältet på väg 1195 förläggs i ruderatytan (markyta störd av mänsklig aktivitet och 

saknar naturvärde eller liknande) mellan vägen och bensinmacken. 

 

Figur 7 Bild från T-korsningen, med vy åt nordväst. Över vägen ses träddungen. 
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4.7.2. Kulturmiljö 

Den aktuella åtgärden är inte belägen inom område för riksintresse för kulturmiljövård 

(Boverket, 2020). Det finns ingen känd kulturhistorisk lämning inom planområdet 

(Skogsstyrelsen, 2021).    

4.8. Naturmiljö  

Området utgörs av väg och vägrenar vid korsningen mellan väg 17 och väg 1195 vid 

Billeberga. Generellt domineras det omgivande landskapet av åkermark. Cirka 700 

meter söder om korsningen rinner Braån. Området är flackt men sluttar svagt åt sydväst. 

(Naturvårdsverket, 2019). De naturvärden som identifierats i landskapet återfinns i 

vägkanterna och beskrivs nedan under avsnitt 4.8.2.  

4.8.1. Områden med registrerade naturvärden 

Området innefattar inga skyddade områden såsom naturreservat, Natura 2000-

områden eller områden för riksintresse. Det återfinns ett riksintresse för naturvård cirka 

0,5 km söder om väg 17 som avser avrinningsområdet Saxån och Braån 

(Naturvårdsverket, 2019; Calluna AB, 2020). 

4.8.2. Naturvärdesinventering 

Under juli 2019 utförde Ecocom AB en tidig naturvärdesinventering där områdets 

naturmiljöer inventerades och naturmiljöernas betydelse för den biologiska mångfalden 

i området bedömdes (Ecocom AB, 2019). Med utökat planområde utfördes en 

kompletterande naturvärdesinventering under juni 2020 (Calluna AB, 2020). 

4.8.2.1. Naturvärdesobjekt 

Den tidiga inventeringen (2019) identifierade områden geografiskt utifrån naturvärden, 

för att därefter klassa dess betydelse. Klassningen har fyra nivåer, klass 1 - högsta 

naturvärde, klass 2 - stort naturvärde, klass 3 - påtagligt naturvärde och klass 4 - visst 

naturvärde.  Inventeringen utfördes inom rödmarkerat område enligt Figur 8. 

 

Figur 8. Inom markerat inventeringsområde identifierades tre olika naturvärdesobjekt. (Ecocom AB, 2019) 
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Den tidiga inventeringen, utförd 2019, identifierade tre naturvärdesobjekt, det vill säga 

geografiska områden som kan ha positiv betydelse för biologisk mångfald. I Figur 8 är 

objekten markerade i orange. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt klassades med 

naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Objekt 1 i Figur 8 identifieras som en 

träddunge med flera äldre och grövre träd av oxel, ask och alm. Träddungen har även 

död ved och bärande buskar. Naturvärdesobjektet fortsätter utanför 

inventeringsområdet. Naturvärdesobjekt 2 och 3 i Figur 8  identifieras båda som artrik 

vägkant med bland annat prästkrage, svartkämpar, axveronika och äkta johannesört, 

med flera arter.  

Den kompletterande inventeringen, utförd 2020 (Calluna AB, 2020), visade att området 

främst består av vägkantsmiljöer med högväxta kärlväxter. Det identifierades totalt två 

områden med klassning som naturvärdesobjekt, av klass 3 (dvs. påtagligt naturvärde), 

men inget inom naturvärdesklass 1 eller 2 (högsta eller högt naturvärde). De 

identifierade objekten i området som klassas som påtagligt naturvärde och består av 

artrika vägkanter med blommande växter, se Figur 9.  

 

Figur 9. Kartan visar resultaten från kompletterande naturvärdesinventering för utökat planområde, där 
gul markering avser naturvärdesobjekt klass 3 samt naturvårdsarter (punkter). (Calluna AB, 2020) 

4.8.2.2. Generellt biotopskydd 

Under den tidiga inventeringen identifierades objekt med generellt biotopskydd, den 

sedan tidigare nämnda träddungen, samt diken, se i Figur 10 (Ecocom AB, 2019).  I 

samband med kompletterande inventering bedöms däremot träddungen och vägdiket 

inte omfattas av generellt biotopskydd (se även i avsnitt 5.1.7). 

Den kompletterande inventeringen, som omfattar området väster om träddungen, 

identifierades inga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet (enligt 7 kap 11 § 

MB). Vägdiket norr om väg 17 som vid tidigare inventering bedömts omfattas av 

generellt biotopskydd för ”Småvatten och våtmark i jordbruksmark” uppfyller enligt 

kompletteringen inte kraven för det generella biotopskyddet. Detta på grund av att det 

vid inventeringen inte förekom några fuktkrävande arter och att diket inte var fuktigt vid 

inventeringen (Calluna AB, 2020). Däremot omfattas diken (ej vägdike) på den norra 
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sidan av den östra delen av det generella biotopskyddet, se Figur 10.  För bedömning, se 

avsnitt 5.1.7.   

 

Figur 10. Förekomst av biotoper med generellt biotopskydd inom inventeringsområdet i Billeberga. 
(Ecocom AB, 2019) 

4.8.2.3. Invasiva arter 

Vid inventeringen från år 2019 påträffades en art av invasivt främmande arter, nämligen 

kanadensiskt gullris, som förekom på två platser inom inventeringsområdet öster om 

träddungen, se Figur 11.  

 

Figur 11. Kartan visar inventeringsområdet öster om träddungen, där den invasivt främmande arten 
’kanadensiskt gullris’ förekommer på två platser. (Ecocom AB, 2019) 
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Vidare identifierades det vid fördjupad inventering av invasiva arter att det fanns en 
planta av arten jätteloka, se Figur 12, men det är däremot möjligt att det förekommer 
fler beroende på växtsäsongen.  

 

Figur 12. Kartan visar resultat av fördjupad inventering av invasiva arter (röd punkt), samt 
naturvärdesobjekt (gula områden). (Calluna AB, 2020) 

4.9. Naturresurser och skyddade områden 

Området innefattar inga skyddade naturresurser eller andra ur kultur- och 

fritidsmiljösynpunkt skyddade områden (Naturvårdsverket, 2020a). 

Naturresurser som påverkas av planerade åtgärder är åkermarken som gränsar till 

korsningen/norr om väg 17, samt den grus/sand och bergkross som behövs för att 

anlägga ny väg och asfalt. 

Inget vattenskyddsområde finns i närheten av det berörda området (Naturvårdsverket, 

2020c). Området omfattas däremot av förbud mot markavvattning enligt 4 § Förordning 

(1998:1388) om vattenverksamhet mm (Naturvårdsverket, 2020c). 

Strandskydd råder kring Braån, med undantag cirka 270 meter väster och cirka 

70 meter öster om väg 1195, se Figur 13 (Länsstyrelsen Skåne, 2020a). Något 

strandskyddat område finns inte inom planerat arbetsområde. 
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Figur 13. Strandskyddat område kring Braån. Heldragen röd linje visar fast gräns för strandskydd, streckad 
linje visar flytande gräns för strandskydd. (Länsstyrelsen Skåne, 2020a) 

4.9.1. Vattenmiljö  

I Sverige är det Vattenmyndigheterna, med stöd av Havs- och vattenmyndigheten, som 

ansvarar för skydd och förbättring (förvaltning) av vattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten anger vilken status ett vatten ska ha vid en 

viss tidpunkt. Målet är att allt vatten ska uppnå god status och ett förbud som innebär 

att statusen inte får försämras finns. Miljökvalitetsnormer ska användas som hjälp för 

myndigheter och kommuner vid prövning och tillsyn. Normerna ska även vara styrande 

för den fysiska planeringen i kommunerna. (Vattenmyndigheten, n.d. (a))  

Vattenförekomster delas in i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 

(Vattenmyndigheten, n.d. (b)). EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) ligger till grund för 

vattenförvaltningen och genomförs i svensk lagstiftning i 5 kap. miljöbalken (SFS 

1998:808) samt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 

Vattenförekomsten Braån (SE619696-132890) är belägen sydväst om väg 17, längs med 

väg 1196 i Svalövs kommun. Braån är totalt 31 kilometer lång och dess 

huvudavrinningsområde är Saxån (SE93000). Braån har otillfredsställande ekologisk 

status och den uppnår ej god kemisk status. Transport och infrastruktur, jordbruk och 

enskilda avlopp är några av de källor som bedöms ha en betydande påverkan på Braån. 

Trafikintensiteten i Braåns avrinningsområde är hög. Ämnen i dagvattnet som bedöms 

leda till att miljökvalitetsnormen inte följs är främst polyaromatiska kolväten (PAH) och 

metaller som koppar, zink, bly och kadmium. Förslag på åtgärd kopplat till vägtrafiken 

är förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och planering i bland annat Billeberga. 

Målet är att Braån ska nå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus, med 

undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar, till 2027. 

(VISS, 2020)  
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En träddunge med vattentäkt är lokaliserad i mitten av aktuell sträckning på norra sidan 

av väg 17. I träddungen förekommer det två brunnar, varav en är en fungerande 

dricksvattenbrunn med ledningar söderut under väg 17 mot fastighetsägarens 

bostadshus. Dessa brunnar finns inte med i Brunnsarkivet, och ingen annan brunn finns 

heller markerad i närområdet (SGU, 2020). Vid platsbesök utförd av Trafikverket 

[datum 2020-04-07] identifierades dyig mark/ansamlat vatten norr om väg 17, mellan 

brunnarna centralt i träddungen. 

Enligt inkommen information från berörda fastighetsägare finns det minst två större 

dagvattentrummor som går från jordbruksmarken norr om väg 17 vidare ner i området 

söder om väg 17. Dräneringsledningarna går under väg 17. Berörd fastighetsägare 

nämnde att ledningarna är belägna i svackorna på väg 17 varav en i närheten av 

träddungen. Vidare är det känt att det finns åkermarksdräneringar i fälten på norra 

sidan om väg 17 i Billeberga, men uppdaterade ritningar på dessa har fram till dagsdato 

inte erhållits från fastighetsägarna. Det finns även en parallell dagvattenledning längs 

med väg 17 på norra sidan. Denna kommer till viss del hamna under den nya 

asfaltbreddningen och kommer därmed behöva projekteras om och flyttas utanför den 

nya slänten.  

Samtliga dagvattenledningar i området har filmats men ej analyserats i nuläget. 

Under framtagande av avvattningsplanen för vägprojektet har det påträffats en lågpunkt 

cirka 240 meter väster om vägen. Vidare har en lågpunkt strax väster om korsningen 

projekterats.  

Dagvatten från vägdiket längs väg 17 leds till dikningsföretaget Braån (SCALGO, u.d.), 

vid namn Bråån (Länsstyrelsen Skåne, 2020b).  

Grundvattnets strömningsriktning är okänd men förväntas vara samma som 

ytavrinningen, det vill säga söderut mot samhället och Braån. 

5. Projektets lokalisering, utformning, omfattning 
och utmärkande egenskaper 

Befintlig trevägskorsning byggs om till ett vänstersvängkörfält samt ett 

accelerationskörfält, längs väg 17, se Figur 14. Väg 17 breddas norrut på en sträcka på 

cirka 550 meter.  

De planerade åtgärderna medför en ökad säkerhet för trafikanter som ska svänga 

vänster in på väg 1195 från väg 17. Risken för olyckor minskar även då det blir svårare att 

köra om för trafik från Landskrona i riktning mot öster. 

Planerad åtgärd innebär även att skyltningen i gällande korsning ses över då de i 

dagsläget skymmer varandra. 

Vidare ingår det även i uppdraget att säkerställa att avvattningsfunktionen i området för 

den aktuella korsningen inte försämras.  Underhåll av avvattningen norr om väg 17 kan 
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minska risken för vatten på vägbanan. Detta minskar risken att drabbas av 

vattenplaning. 

 

Figur 14. Planskiss för åtgärd med vänstersvängkörfält och accelerationskörfält.  

5.1. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper 

I nedanstående avsnitt beskrivs de konsekvenser som bedöms kunna uppkomma av den 

planerade åtgärden.  

5.1.1. Kommunala planer 

Föreslagna åtgärder bedöms som förenliga med kommunens gällande översiktsplan. 

Markanvändningskartan i Figur 3 visar att området söder om väg 17 och väster om väg 

1195 avses som industrimark. Föreslagna åtgärder omfattar inte detta område och 

åtgärderna går därmed inte emot översiktsplanen.  

Vidare stämmer föreslagna åtgärder väl överens med detaljplanens (Figur 4) syfte och 

utformning och bedöms även som förenlig med planprogrammets (Svalövs kommun, 

2017) syfte med att främja hållbar utveckling. 

5.1.2. Markanvändning och bebyggelse  

Ingen bebyggelse påverkas av planerade åtgärder i området. Däremot kommer planerad 

åtgärd att innebära att högvärdig åkermark tas i anspråk, men i en begränsad 

utsträckning (motsvarande cirka 3850 m2 norr om väg 17). Påverkan på 

markanvändningen bedöms som mycket liten negativ i ett helhetsperspektiv, då 
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planerad åtgärd har som syfte att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten 

för alla trafikanter och resenärer. 

5.1.3. Markförhållanden 

5.1.3.1. Förorenad mark 

Med anledning av den historiska inventeringen gjordes bedömningen att 

föroreningsrisken i området var liten. Utförd miljöteknisk markundersökning, med låga 

ämneshalter i undersökt jord och asfalt, stärker bedömningen. 

Då utförd undersökning består av ett antal stickprov och endast inom den östra delen 

(fram till i höjd med träddungen) går det inte att utesluta att förorening kan finnas inom 

området. Vid markarbeten inom området bör man vara uppmärksam på 

föroreningsindikationer, exempelvis petroleumlukt eller avvikande färg. Vid misstanke 

om förorening ska miljökontrollant för provtagning tillkallas. Om förorening påvisas 

gäller enligt 10 kap. 11 § i miljöbalken (SFS 1998:808) att den som äger eller brukar en 

fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast ska underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.  

Planerad åtgärd bedöms ha inga eller obetydliga konsekvenser avseende förorenad mark 

för det aktuella området. Det område som berörs av den nyligen beslutade åtgärden 

avseende accelerationskörfält för trafikanter som svänger vänster (västerut) in på väg 17 

från väg 1195 behöver undersökas avseende eventuella förhöjda ämneshalter. 

5.1.4. Befolkning boendemiljö och hälsa 

5.1.4.1. Buller 

Bedömningen är att planerade åtgärder är av lokal karaktär och innebär inte en 

genomgripande förändring av väganläggningen. Den närmsta bostadsbebyggelsen ligger 

cirka 250 meter från korsningen och Billehögsskolan (F-6 skola) är placerad cirka 270 

meter från korsningen och det bedöms inte att åtgärder i korsningen kommer bidra till 

en väsentligt ökad störning för bostäder eller skola.  

 

Sammanfattningsvis bedöms åtgärder i korsningen väg 17/1195 inte bidra till några 

konsekvenser avseende trafikbuller. 

5.1.4.2. Klimatpåverkan och luftkvalitet 

Framtida prognoser för 2040 för person- och godstransporter visar på en tillväxt för 

vägtrafik (Trafikverket, 2020c) vilket kan medföra ökade utsläpp som påverkar 

luftkvaliteten och klimatet. Planerad åtgärd bedöms inte resultera i ökade trafikflöden 

utöver den generella basprognosen. Planerad åtgärd medför inga eller obetydliga 

effekter avseende luftkvalitet och klimatpåverkan. 

5.1.5. Trafik och trafikanter 

De planerade åtgärderna medför en ökad säkerhet för trafikanter som ska svänga 

vänster in på väg 1195 från väg 17. Risken för olyckor minskar även då det blir svårare att 

köra om för trafik från Landskrona i riktning mot öster. Även framkomligheten i 

riktning öst mot väst förbättras. 
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Underhåll av avvattningen norr om väg 17 kan minska risken för vatten på vägbanan. 

Detta leder också till reducerad olycksrisk, t.ex. genom att risken att drabbas av 

vattenplaning minskar.  

De planerade åtgärderna bedöms därmed ha positiva konsekvenser på trafiksäkerheten. 

Bedömningen är att planerade åtgärder är av lokal karaktär och innebär därmed inte en 

genomgripande förändring av trafikflöden utöver de generella ökningarna enligt 

Trafikverkets basprognos 2040 (Trafikverket, 2020b). En generell ökning av 

trafikflödena innebär att mängden växthusgasutsläpp från transportsektorn ökar, 

däremot har Trafikverket som övergripande mål bl.a. att vara klimatneutral år 2045.  

5.1.6. Landskap och kulturmiljö 

Ombyggnaden bedöms inte ge någon påverkan på landskapsbilden. Vidare bedöms 

planerad åtgärd inte påverka kulturmiljön i området då inga kända kulturhistoriska 

lämningar finns.  

5.1.7. Naturmiljö  

Den planerade åtgärden med ett vänstersvängs-körfält kommer framförallt ta en del av 

dikesytan och åkermark på den norra sidan om väg 17 samt mindre del av träddungen i 

anspråk. Dikesytan är identifierad som artrik vägkant med blommande växter och har 

enligt inventeringen en naturvärdeklass 3 med påtagligt naturvärde. Då diket angränsar 

till ett större åkermarksområde är blommande vägkanter ett viktigt inslag för pollinerare 

i området. Den del av träddungen som riskerar att påverkas av de planerade åtgärderna 

innehåller äldre träd av oxel, ask och alm samt även en del död ved och bärande buskar. 

Om möjligt kommer entreprenaden arbeta med slänter och dräneringsledningar för att 

skydda de äldre träden som annars påverkas av de planerade åtgärderna. Den vegetation 

som påverkas av de planerade åtgärderna kommer att lämnas som död ved inne i 

träddungen. Avseende vägdiket norr om väg 17 föreslås det att utpekade arter flyttas 

utanför planerad vägkropp. Återhämtning av blommande växter sker maximalt under 

två vegetationssäsonger. 

Området har utpekats som ett naturvärdesobjekt vilket i sig tyder på att det har positiv 

betydelse för den biologiska mångfalden. Däremot kommer endast en mindre del av 

träddungen och vägdikeskanten att påverkas av den planerade åtgärden, varför 

påverkan bedöms som ringa.  

Som nämns i avsnitt 4.8.2.2 har träddungen och vägdiket efter kompletterande 

inventering bedömts att inte omfattas av generellt biotopskydd (se avsnitt 4.8.2.2). Dike 

i den östra sidan (se små blå sträck norr om väg 17 i Figur 10, (Ecocom AB, 2019)), 

omfattas däremot av generellt biotopskydd för ”Småvatten och våtmark i 

jordbruksmark”.  

Områden som omfattas av generellt biotopskydd är det enligt 7 kap. 11 § miljöbalken 

(SFS 1998:808) förbjudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i. Dispens krävs då och det är länsstyrelsen som prövar dispensen enligt 5 § 

förordning (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förbudet gäller 

däremot inte vid byggande av allmän väg enligt fastställd vägplan enligt väglagen 

(1971:948), vilket framgår av 7 kap. 11 a § miljöbalken (SFS 1998:808). För åtgärderna 



SAMRÅDSUNDERLAG – Väg 17/1195 Billeberga, vänstersvängkörfält

  Sida 25 av 35 

bedöms det därmed inte behövas en separat dispens, utan biotopskyddsfrågorna 

hanteras inom ramen för vägplaneprocessen.  

Den invasiva arten som identifierades i samband med kompletterande 

naturvärdesinventering (nämligen jättelokan) kommer att hanteras som farligt avfall av 

entreprenör i kommande skede. Hanteringsåtgärder avseende jättelokan kommer att 

beskrivas i detalj i samband med förfrågningsunderlagsskedet inför entreprenad.  

Med skydds- och försiktighetsåtgärder som föreslås ovan bedöms de planerade 

åtgärdernas påverkan på naturmiljö sammantaget som ringa. 

5.1.8. Naturresurser och skyddade områden 

Enligt 3 § förordning (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket får jordbruksmark tas 

ur produktion tidigast åtta månader efter det att anmälan har gjorts till länsstyrelsen. 

Anmälan behövs inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på 

brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Planerad åtgärd kommer att leda till 

att högvärdig åkermark tas i anspråk. Åtgärden medför att cirka 3850 m2 åkermark tas i 

anspråk för nytt vägområde på norra sidan av väg 17. Den andel åkermark som tas i 

anspråk är begränsad och åtgärdens samlade goda miljöeffekt bedöms överväga de 

negativa effekterna av förlust av åkermark. Åtgärden bedöms vara av ringa betydelse då 

endast en liten del av åkermarken kommer att tas i anspråk och produktionen på 

enheten kommer därmed inte påverkas nämnvärt. Ingen anmälan behövs.   

Vad gäller övriga naturresurser kan mängden ny resurs som behöver användas minskas 

genom att återanvända så mycket som möjligt av befintliga jord- och asfaltmassor.  

Planerad åtgärd innebär att vägavvattning når Braån via ledningar. Skyfall kan leda till 

att större flöden når Braån, men vid normala regn bedöms flödet till recipienten inom 

rimlig utsläppsnivå. Planerad åtgärd bedöms inte medföra ytterligare konsekvenser för 

det strandskyddade område.  

De planerade åtgärdernas påverkan på naturresurser och/eller skyddade områden 

bedöms som obetydlig till ringa.  

5.1.8.1. Vattenmiljö  

Tillstånd för markavvattning krävs enligt 11 kap. 13 § miljöbalken (SFS 1998:808). 

Eftersom det råder förbud mot markavvattning i Skåne krävs även en ansökan om 

dispens. Inledningsvis ska samråd ske med Länsstyrelsen i Skåne (Länsstyrelsen Skåne, 

u.d.). Vid underhåll av befintlig dränering behövs ingen kontakt med myndigheter 

(Naturvårdsverket, 2009). 

Skulle det behövas ytterligare dränering eller andra åtgärder för att förbättra 

avvattningen är markavvattningen tillståndspliktig om dräneringen är en förutsättning 

för att skydda en befintlig väg mot vatten från omgivande mark. Att anlägga vägdiken för 

att skydda en vägbank mot vatten från omgivande mark är också tillståndspliktig 

markavvattning. När syftet med diket bara är att avleda dagvatten från vägbanan och 

dränera vägkroppen är det inte fråga om tillståndspliktig markavvattning. 

(Naturvårdsverket, 2009)  
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För dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en 

största diameter av 300 millimeter krävs det tillstånd endast om det är sannolikt att 

allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten. Detta anges i 11 kap. 13 § 

miljöbalken (SFS 1998:808). Syftet ska då vara att avvattna jordbruksmarken för att 

kunna bruka den. 

Vägutformningen bedöms inte påverka det dyiga området beläget centralt i träddungen 

eftersom entreprenaden inte ska beröra detta.  

Den planerade åtgärden medför en ökad mängd hårdgjord yta. Ökad mängd hårdgjord 

yta medför att det blir svårare för vatten att infiltrera i marken, vilket kan medföra ökad 

risk för översvämning. Detta är viktigt med hänsyn till ökade nederbördsmängder 

orsakade av ett förändrat klimat. Då diket inte klarar av nederbördsvolymerna sett till 

infiltration i slänten har det för det nya diket projekterats en kupolsil för att klara av 

volymerna. Ledningen i diket leder bort dagvattnet till NSVA:s (Nordvästra Skånes 

Vatten och Avlopp) förbindelsepunkt. Dikets volym fungerar som ett 

fördröjningsmagasin och därmed uppfylls utsläppskraven för normalregn. Vid ett skyfall 

(100 års regn) blir konsekvensen däremot att diket kommer fyllas upp och bräddas 240 

meter västerut i en lågpunkt utanför vägområdet precis som om ett skyfall skulle inträffa 

idag. Situationen förvärras alltså inte från hur det ser ut idag. Däremot är tillkommande 

hårdgjord yta liten i relation till det omgivande landskapet som främst består av 

jordbruksmark. Vidare bedöms dikningsåtgärder vid vägen motverka en ökad risk för 

översvämningar. 

Sammanfattningsvis ger åtgärden upphov till inga eller obetydliga konsekvenser för 

vatten. Planerad åtgärd bedöms ha obetydliga konsekvenser för Braåns status.  

6. Fortsatta utredningar och åtgärder 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen har inte omfattat hela det område 

som nu är aktuellt för ombyggnation. Kompletterande markmiljöundersökning skall 

utföras innan entreprenadarbeten för att minska behov av provtagning och förenkla 

masshantering under entreprenaden.  

Vid användning av massor från projektet utanför arbetsområdet ska en anmälan ske till 

miljöförvaltningen i den kommun där massorna önskas användas. Detsamma kan gälla 

för återanvändning av fräst/krossad asfalt utanför arbetsområdet och kontakt bör tas 

med miljöförvaltningen i den kommun där asfalten önskas användas.  

Vid den del av träddungen som riskerar att påverkas av de planerade åtgärderna finns 

äldre träd, död ved och bärande buskar. Om möjligt kommer arbete med slänter och 

dräneringsledningar ske för att skydda de äldre träden. Den vegetation som påverkas av 

de planerade åtgärderna lämnas som död ved inne i träddungen. Vidare ingår det också 

att så långt som möjligt försöka bevara de naturvärden som återfinns i vägkanterna med 

hänsyn till arternas naturvärden, biologiskt mångfalt samt sett ur ett biologiskt 

kulturarvsperspektiv.  
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Underhållsåtgärder avseende befintlig dränering i området kräver inget tillstånd. Ska 

ytterligare åtgärder avseende dränering i området ske bör kontakt tas med länsstyrelsen, 

då åtgärderna kan bedömas vara tillståndspliktiga på grund av 

markavvattningsförbudet.  

7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Nedan redovisas sammanfattande bedömning om åtgärdens miljöpåverkan.  

Planerad åtgärd förväntas inte medföra betydlig påverkan avseende 

föroreningssituationen inom utredningsområdet. Den utförda miljötekniska 

markundersökningen inom östra delen av planerat åtgärdsområde visar halter av 

föroreningar understigande KM. Överskottsmassor kan därmed användas fritt inom 

planerat vägområde och åkermark. Kompletterande provtagning behövs inom den 

västra delen av planerat åtgärdsområde innan miljöpåverkan kan bedömas. Asfaltprover 

visar att asfalten inte innehåller halter av PAH över KM och asfalten kan därmed 

återanvändas vid anläggandet av nya vägytor inom det aktuella området (Ramboll, 

2020).  

De diken som omfattas av generellt biotopskydd påverkas av planerad åtgärd. Då en 

vägplan upprättas för projektet behövs inte en separat dispens då biotopskyddsfrågorna 

hanteras inom ramen för vägplaneprocessen. 

Avvattningen ska bibehålla god funktion när åtgärden är slutförd. 

Den planerade åtgärden avseende nytt vänstersvängkörfält samt accelerationskörfält 

bedöms inte medföra betydande konsekvenser avseende kulturmiljön då åtgärden är 

liten i omfattning och främst belägen inom områden som är att betrakta som förmodat 

tidigare störda. Vidare bedöms påverkan på landskapsbilden som obefintlig då 

förändringarna är små.  

Avseende aspekten ”Trafiksäkerhet” bedöms den planerade åtgärden medföra positiva 

effekter genom att det blir säkrare för trafikanter att svänga vänster från väg 17 in på väg 

1195. Planförslaget bedöms inte ge upphov till några negativa konsekvenser avseende 

buller eller luftkvalitet.  

Den samlade bedömningen av den planerade åtgärden är att den inte kommer att ge 

upphov till betydande konsekvenser för miljön i området. Planerad åtgärd kommer att 

förbättra säkerheten för trafikanter och oskyddade trafikanter genom positiva aspekter 

avseende trafiksäkerhet. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Planerad åtgärd bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för buller, luft eller vatten. 

Påverkan på miljökvalitetsmålen 

För att säkerställa en hållbar samhällsutveckling har Sveriges riksdag tagit fram 16 

miljökvalitetsmål och genom dessa mål ska både nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö från ekonomiskt, socialt samt ett 
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ekologiskt perspektiv. De miljökvalitetsmål som planerad åtgärd främst bedöms beröra 

listas nedan: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

 

Planerad åtgärd med nytt accelerationskörfält och ett nytt vänstersvängkörfält, på väg 17 

ska motverka bristerna gällande trafiksäkerhet och framkomlighet. Planerad åtgärd ska 

därmed öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla trafikanter och 

resenärer. Detta bedöms medverka till att miljökvalitetsmålen begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö uppfylls.  

En begränsad andel högvärdig åkermark kommer att tas i anspråk vilket kan motverka 

miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Vidare bedöms naturvärden som identifierats vid 

genomförd naturvärdesinventering påverkas av planerad åtgärd, vilket kan motverka 

miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. De negativa effekterna kan motverkas genom 

skyddsåtgärder för de naturvärden som kan komma att påverkas. 

Vidare bedöms planerad åtgärd även som förenlig med miljömålen Giftfri miljö samt 

Grundvatten av god kvalitet genom hantering av eventuella förorenade massor och 

material. Ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för alla trafikanter och 

resenärer innebär också att risken för olyckor minskar, vilket även minskar risken för 

olyckor med kemikalier och/eller farligt avfall. Därmed minskar även risken för läckage i 

samband med olyckor.  

Påverkan på hänsynsregler 

De som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att 

följa de allmänna hänsynsreglerna vilka anges i miljöbalkens andra kapitel. Exempel på 

krav och principer som hänsynsreglerna anger är: 

• Kunskapskravet - Den ansvarige för en åtgärd eller verksamhet är skyldig att ha 

tillräckligt god kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada 

eller olägenhet. 

• Försiktighetsprincipen – Den ansvarige ska utföra skyddsåtgärder, 

begränsningar och vidta försiktighetsmått för att förebygga och hindra skada för 

människors hälsa eller miljön. 

• Hushållningsprincipen – Den ansvarige ska hushålla med råvaror och energi 

och utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning. 

• Lokaliseringsprincipen – Den ansvarige som tar mark- och vattenområden i 

anspråk ska välja en plats som är lämplig med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. 

 

Planerad åtgärd bedöms kunna anpassas för att undvika och begränsa skada för olika 

miljöaspekterna som listas ovan. 
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Påverkan på hushållningsbestämmelser 

En grundläggande del av miljöbalkens mål (1 kap 1 § miljöbalken) är god hushållning 

med resurser i den fysiska miljön. Viktiga medel för att nå dessa mål är de 

hushållningsbestämmelser som finns i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Planerad åtgärd 

innebär visst intrång i högvärdig åkermark. Ett av projektmålen innebär att begränsa 

intrånget i den mån som övriga förutsättningar ger liksom återanvändning av 

jordmassor och att hålla nere transporter (antal och avstånd) så långt möjligt. Därmed 

bedöms åtgärden vara förenlig med de allmänna hushållningsbestämmelserna i 

miljöbalken.  

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna för hur den 

fortsatta planeringen av projektet kommer drivas vidare av Trafikverket. 

För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet upprätta 

en miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas av länsstyrelsen. Dessutom 

ska Trafikverket samråda med en utökad samrådskrets i den efterföljande planeringen. 

Den utökade kretsen ska bestå av övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de 

organisationer som kan antas bli berörda. 

Samråd som genomförts i samband med detta underlags som grund. Efter genomfört 

samråd upprättas en samrådsredogörelse. 

8.2. Viktiga frågeställningar 

I kommande skede kommer hantering av massor att utredas.  

 

Vidare kommer hantering av naturvärden att utredas, med hänsyn till det 

biotopskyddade dike i östra delen av området, samt de artrika vägkanter och övriga 

naturvårdsarter som identifierats.  

 

En viktig aspekt i projektet är att planerad åtgärd är belägen inom område med förbud 

mot markavvattning. Åtgärder som vidtas avseende VA-anläggning utförs i dialog med 

berörda myndigheter.  

 

Vid eventuell länshållning under entreprenaden kommer undersökning av 

grundvattennivå och kvalitet att genomföras med hänsyn till att området omfattas av 

förbud mot markavvattning. Ämneshalterna i länshållningsvattnet ske uppfylla Svalövs 

kommuns riktvärden för dagvatten (Svalövs kommun, 2018b). 

 

Provtagning avseende markmiljön har endast utförts inom del av planerat 

åtgärdsområde (östra delen). Kompletterande provtagning behöver utföras för att få 

godtagbart underlag för bedömning av jordhantering även för den västra delen. 
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Kompletterande provtagning bedöms behöva utföras i vägdike, åkermark samt i 

vägkropp för att fånga upp eventuella föroreningar alternativt naturlig variation.  

 

Dricksvattenbrunnen och tillhörande vattenledning som korsar vägen har ett okänt läge 

och djup. Detta kommer att behöva undersökas mera i samband med 

förfrågningsunderlaget. 
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