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1. Sammanfattning 

Projektet avser ombyggnad av korsningen väg 17 och väg 1195 i Billeberga, Svalövs 

kommun. Utformningen av de befintliga vägarna innebär korsningsproblematik och 

flertalet olyckor har inträffat 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. 

Syftet är att öka trafiksäkerheten i korsningen samt att förbättra framkomligheten för 

samtliga trafikanter och resenärer. 

Länsstyrelsen beslutade 2021-10-11 att projektet inte kan antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Planerad åtgärd bedöms bidra 

till positiva konsekvenser avseende trafiksäkerhet genom att öka säkerheten för 

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

Planerad åtgärd kommer däremot att leda till att högvärdig åkermark tas i anspråk. 

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.  

Vidare återfinns två diken norr om väg 17 som omfattas av generellt biotopskydd för 

småvatten och våtmark i jordbruksmark, vilka hanteras inom ramen för 

vägplaneprocessen. Vidare föreslås åtgärder avseende övriga naturvärden, bland annat 

inarbetas vägräcke som skyddsåtgärd vid träddunge med påtagligt naturvärde. 

Miljöteknisk markundersökning har endast utförts inom den östra delen av vägsträckan 

(ursprungligt arbetsområde). Kompletterande miljöteknisk markundersökning kommer 

därför att utföras inom den västra delen av vägsträckan för att säkerställa korrekt 

hantering av massor vid schaktning.  
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

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

och som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur 

vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur 

många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget 

som finns och vad de berörda tycker, se figur 1. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur 

projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 

försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen 

hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 

Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan 

planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

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. 

Figur 1. Planläggningsprocess. 

 

2.1. Bakgrund 

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

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

väg 17, se figur 2. Vägen tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet för 

godstransporter, dagliga personresor, långväga personresor samt kollektivtrafik. Väg 

1195 ansluter till väg 17 i en trevägskorsning och är idag reglerad med stopplikt för 

trafiken på väg 1195. Hastigheten i anslutning till korsningen är 50 km/tim på väg 1195 

och 70 km/tim på väg 17. 

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. Framkomligheten på väg 

17 är nedsatt i dagsläget då fordon som ska svänga in på väg 1195 bromsar in innan 

korsningen vilket gör att bakomkommande fordon även dom får vänta.   
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Figur 2. Område som berörs av åtgärden.  

Cirka 300 meter öster om korsningen mellan väg 17 och väg 1195 finns ytterligare en 

korsning, mellan väg 17 och väg 1208. Denna korsning är reglerad med 

vänstersvängsfält. 

Trafikmätningar genomförda år 2008 visar att de största trafikrörelserna är 

genomgående trafik på väg 17. De flesta trafikrörelserna mellan väg 17 och väg 1195 

till/från Billeberga sker österut mot Eslöv och E22.  

Då Trafikverket har identifierat brister gällande trafiksäkerhet, framkomlighet och 

trygghet i korsningen föreslås att korsningen byggs om med ett nytt vänstersvängkörfält 

och ett nytt accelerationskörfält på väg 17. Trafikverket påbörjade i samband med detta 

ett ställningstagande för objektet tillsammans med flertalet undersökningar under 

början av 2020.  

2.2. Tidigare utredningar 

Följande utredningar och underlag utgör grund för uppdraget:  

 

Förenklad Åtgärdsvalsstudierapport Korsningsproblematik Billeberga (Standar, 

2015).  

 

Studien 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 

primärvägen (väg 17) och sekundärvägen (väg 1195) för att öka trafiksäkerheten.  
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Därefter beslutades det att det endast behövdes ett vänstersvängkörfält samt ett 

accelerationsfält på väg 17 för att uppnå en god trafiksäkerhet och framkomlighet. 

2.3. Ändamål 

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.  

2.4. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen beslutade 2021-10-11 att projektet inte kan antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan, med stöd av 15 § väglagen (1971:948). Länsstyrelsen 

konstaterade att föreslagna åtgärder inte omfattas av 6 § miljöbedömningsförordningen 

(2017:966). Projektet omfattas därmed inte av tillåtlighet enligt 17 kap. Miljöbalken. 

Motiveringen till beslutet baseras bland annat på att projektet bedöms ge relativt litet 

markanspråk i direkt anslutning till befintlig väg (Länsstyrelsen Skåne, 2021).  

3. Miljöbeskrivning 

Vägprojekt som inte innebär betydande miljöpåverkan omfattas inte av kravet på en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Däremot ska projektets miljöpåverkan även i dessa 

fall beskrivas och värderas. Förändringarna i miljökvalitet (effekter) och vad de innebär 

för olika intressen ska beskrivas i en miljöbeskrivning.  

I detta projekt görs ingen separat miljöbeskrivning, utan miljöfrågorna beskrivs i detta 

dokument samt i ritningar. I kapitel 4 beskrivs de befintliga förhållandena och i kapitel 6 

beskrivs de miljökonsekvenser som åtgärden innebär. I avsnitt 6.5 beskrivs nödvändiga 

skyddsåtgärder under byggtiden. I kapitel 8 redogörs för måluppfyllelse samt 

överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 

bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden. I kapitel 10 fortsatt arbete 

beskrivs vilka miljöfrågor som måste bearbetas vidare i nästa steg av 

planeringsprocessen och vilka tillstånd och dispenser som bedöms bli nödvändiga för 

genomförandet.  

3.1. Geografisk avgränsning 

Utredningsområdet, se figur 3, 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.  
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Figur 3. Flygfoto med övergripande markering av utredningsområdet (orange).  

Det område som har studerats för miljöbeskrivningen, influensområdet, är något större 

än utredningsområdet för vägplanen. För påverkan på vattenområden har större 

geografiska områden utretts i vägplanens föregående skede Samrådsunderlag. I 

naturvärdesinventeringen har terrestra miljöer inom cirka 15 meter på norra sidan av 

väg 17 samt korsande vattendrag, cirka 15 meter uppströms och cirka 50 meter 

nedströms, undersökts.  

3.2. Innehållsmässig avgränsning 

I arbetet med att bedöma och beskriva miljökonsekvenser av vägprojektet har 

miljöförutsättningarna och intressen inom influensområdet kartlagts och analyserats. 

Med stöd av dessa analyser har de planerade åtgärderna bedömts kunna medföra 

effekter som är av betydelse för de miljöaspekter som listas nedan. Några av aspekterna 

identifierades redan i förstudieskedet och andra har identifierats under arbetet med 

vägplanen och miljöbeskrivningen.  

• Kulturmiljö 

• Naturmiljö 

• Landskapsbild 

• Friluftsliv och rekreation 

• Mark- och vattenanvändning 

• Förorenad mark 

• Trafiksäkerhet 
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Miljöaspekterna buller samt klimat och luftkvalitet bedöms inte påverkas av planerad 

åtgärd, vilket också redovisats i samrådsunderlaget, och avgränsas därmed bort.  

Aspekterna landskapsbild samt friluftsliv och rekreation redovisas och avgränsas i 

avsnitt 4.6.2 respektive 4.6.5.  då planerad åtgärd inte bedöms medföra betydande 

påverkan.  

Gällande aspekten kulturmiljö har det i nuläget inte identifierats några kända 

fornlämningar eller kulturvärden i projektområdet. För att säkerställa att det inte 

förekommer några kulturhistoriska lämningar har Trafikverket varit i kontakt med 

Kulturmiljöenheten, fornlämningar och arkeologi på Länsstyrelsen Skåne under hösten 

2021. Samrådet med länsstyrelsen angående kulturmiljö visade att åtgärden inte är 

belägen inom område för något riksintresse för kulturmiljö och att det inte finns någon 

känd kulturhistorisk lämning inom planområdet.  

I denna miljöbeskrivning redovisas, för varje miljöaspekt, förutsättningar i form av 

nulägesbeskrivningar samt vägprojektets påverkan, effekt och konsekvens. Vidare 

redogörs för de miljöanpassningar som har inarbetats i vägplanen samt ytterligare 

möjliga miljöåtgärder. De kumulativa effekterna och konsekvenserna av planerade 

vägåtgärder och exploatering inom närområdet redovisas för de aspekter där det 

bedömts som relevant. 

3.3. Nollalternativ och prognosår 

Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma projektets föreslagna åtgärd 

med avseende på miljöeffekter och konsekvenser. För varje miljöaspekt som ingår i 

miljöbeskrivningen har det därför gjorts en bedömning av de konsekvenser som kan 

uppstå vid nollalternativet. 

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling i området om inte de planerade 

åtgärderna genomförs. Nollalternativet är inte en beskrivning av aktuella förhållanden 

eller ett antagande om oförändrat tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och de 

förändringar som kan förväntas även utan utbyggnad enligt vägplanen. För 

nollalternativet gäller normalt underhåll för berörda vägsträckor av väg 17 och väg 1195 i 

Billeberga.  

Som prognosår används år 2040. 

4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

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

där den ansluter till E22. Väg 17 tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet för 

godstransporter, dagliga personresor, långväga personresor samt kollektivtrafik. Via väg 

1195 kopplas större delen av Billeberga samhälle till väg 17. Väg 1195 ansluter till väg 17 i 

en trevägskorsning. Korsningen saknar vänstersvängsfält och är idag reglerad med 

stopplikt för trafiken på väg 1195.  
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Hastigheten är 50 km/tim på väg 1195 och 70 km/tim på väg 17. Vägbredden vid den 

aktuella korsningen är 9 meter för väg 17 och 7 meter för väg 1195. För väg 1195 

avgränsas korsningen av en mittrefug. Båda de aktuella vägarna har Trafikverket som 

väghållare. 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Nuvarande förhållanden 

Två olika trafikmätningar genomförda år 2008 och 2018 visar att den största 

trafikströmmen är genomgående trafik på väg 17 och att den största svängrörelsen sker 

mellan väg 17 till/från Billeberga och österut mot Eslöv och E22, se figur 4. 

 

Figur 4. Årsdygnstrafik enligt Trafikverkets mätningar år 2008 och 2018. 

Skånetrafiken trafikerar korsningen mellan väg 17 och väg 1195 med busslinje 240 som 

går mellan Svalöv och Landskrona via Billeberga. Linje 240 har en turtäthet på tre turer 

per timme under rusningstid på morgon och eftermiddag. Mitt på dagen och under 

kvällstid varierar turtätheten mellan en och två turer per timme. Det finns ingen 

hållplats i närhet av korsningen. 

4.2.2. Framtida förhållanden 

Vid ny- och ombyggnad dimensioneras vägen för trafikmängder ca 20 år efter 

öppningsåret. Med öppningsår 2022 dimensioneras vägen efter beräknad trafikmängd 

år 2040. Med hjälp av Trafikverkets uppräkningstal har en framtida trafikprognos för år 

2040 tagits fram. Prognostiserade trafikmängder presenteras i Figur 5. 
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Figur 5. Årsmedeldygnstrafik 2040. 

 

4.2.3. Trafiksäkerhet 

Statistik har tagits ur STRADA:s databas. Mellan åren 2002 till 2019 har det inträffat 7 

olyckor i den aktuella korsningen, varav 3 av olyckorna har uppkommit på grund av 

avsvängande motorfordon.   

Vidare är väg 17 rekommenderad primär väg för farligt gods (Trafikverket, 2012). 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

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. Svalövs kommun har utbyggnadsplaner på längre sikt i Billeberga som 

idag är svåra att bedöma omfattningen av. Den närmsta bostadsbebyggelsen ligger cirka 

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

från korsningen.  

4.4. Kommunal planering 

4.4.1. Översiktsplan 

Svalövs kommun har en ny gällande översiktsplan (ÖP) från år 2021. Enligt 

översiktsplanen planeras ett område för verksamhet och industri söder om väg 17, se 

Figur 6. Utöver det visar markanvändningskartan ett område för utbyggnad av 

verksamheter i anslutning till väg 17 cirka 100 meter öster om korsningen. Norr om väg 

17 finns landsbygdsområden avsedd för jordbruk. I översiktsplanen föreslås även gång- 

och cykelstråk för att öka säkerheten för cyklister och fotgängare när de korsar väg 1195 

(Svalövsvägen). Översiktsplanen anger också att dialog och samarbete med Trafikverket 

är viktigt för god trafiksäkerhet med hänsyn till väg 1195. (Svalövs kommun, 2021).. 

Åtgärderna innebär att relativt lite jordbruksmark norr om väg 17 tas i anspråk för nytt 
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vägområde. Föreslagna åtgärder omfattar inte områden avsedda för verksamhet och 

industri söder om väg 17, och projektet går inte emot översiktsplanen då ändamålet är 

att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.  

 

Figur 6 Utdrag från Svalövs kommuns översiktsplan. Bilden visar planerade utbyggnadsområden för 
verksamheter och industri (grå färg) i Billeberga. Aktuell åtgärd är markerad med röd cirkel. 

4.4.2. 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 Invalid source specified..  

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

detaljplan för del av Billeberga 11:4 m.fl. Detaljplanen vann laga kraft den 28 april 2008 

med en genomförandetid på 5 år. Området för planerade åtgärder ligger inom området 

för detaljplanen där planerade åtgärder söder om väg 17 avser schakt för ledningar men 

inga åtgärder för vägen utförs däremot på den södra sidan om väg 17. Bland annat berör 

planerade åtgärder öster om väg 1195 område som i detaljplanen benämns allé, se Figur 

7, vilket innebär planterande av träd i två rader sju meter från vägbanan. Träden är inte 

planterade i dagsläget. I planbeskrivningen för detaljplanen 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). Föreslagna åtgärderna med ett nytt vänstersvängkörfält stämmer överens med 

detaljplanens tilltänkta utformning, och går därmed inte emot detaljplanens syfte.   

Detaljplan finns inte för privat mark norr om väg 17 Invalid source specified..  
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Figur 7 Utdrag från plankarta avseende detaljplan 1176. Väg 17 är markerad som huvudled och väg 1195 
som huvudgata. Gränserna för detaljplanen visas i svart markering (Svalövs kommun, 2008). 

 

4.5. Landskapet och staden 

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

fåtalet träd och dungar, se Figur 3. Marken längs med vägen är kuperad med böljande 

fält. Väg 17 ligger i höjd med korsningen med skärning på norra sidan av vägen. 

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. Längs 

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

bensinstation. 

4.6. Miljö och hälsa 

4.6.1. Riksintressen och formella skydd 

Vattenskyddsområde 

Inget vattenskyddsområde finns i närheten av utredningsområdet (Naturvårdsverket, 

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

(1998:1388) om vattenverksamhet mm (Naturvårdsverket, 2020c), se vidare i avsnitt 

10.1.1 Vattenverksamhet. 

 

Riksintresse för kulturmiljövård 

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

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

(Skogsstyrelsen, 2021) 
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Riksintresse för naturvård 

Det återfinns ett riksintresse för naturvård cirka 0,5 km söder om väg 17 som avser 

avrinningsområdet Saxån och Braån, se grönrastrerat område i Figur 8 

(Naturvårdsverket, 2019; Calluna AB, 2020). 

 

Figur 8. Utredningsområdets lokalisering (markerat med mörkblå ring) och söder om utredningsområdet 
riksintresset för naturvård inom grönrastrerat område. 

Generellt biotopskydd 

Vissa småbiotoper omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. MB samt Förordningen om 

områdesskydd (1998:1252). Sedan 1 januari 2013 finns ett undantag i 7 kap. 11 a § 

miljöbalken som säger att inom ett biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 gäller 

förbuden i 11 § andra stycket inte byggande av allmän väg eller järnväg enligt en 

fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948). För vägärenden gäller att objekten ska 

samrådas med Länsstyrelsen i samband med Vägplanen. Frågan om generellt 

biotopskydd hanteras därmed inom vägplaneprocessen. Om Länsstyrelsen tillstyrker 

planen innebär det att myndigheten medger att det sker. Rättsverkan av beslutet att 

fastställa en vägplan ska vara att ingen dispens från biotopskyddsbestämmelserna 

behövs för åtgärder i enlighet med den fastställda planen.  

Två naturvärdesinventeringar har utförts för projektet. Under den tidiga inventeringen 

identifierades objekt med generellt biotopskydd, den sedan tidigare nämnda 

träddungen, samt diken, se Figur 9 (Ecocom AB, 2019).  I samband med kompletterande 

inventering bedöms däremot träddungen och vägdiket inte omfattas av generellt 

biotopskydd (se avsnitt 7.1). 

Vid 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 
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inventeringen (Calluna AB, 2020). Däremot omfattas diken (ej vägdike) på den norra 

sidan av den östra delen av det generella biotopskyddet, se Figur 9. För bedömning av 

konsekvenser avseende generellt biotopskydd se avsnitt 7.1.   

 

Figur 9. Förekomst av biotoper med generellt biotopskydd inom inventeringsområdet i Billeberga 
(Ecocom AB, 2019). Figuren är redigerad av Ramboll.  

Artskydd 

I Artskyddsförordningen (2007:845) finns de arter som är skyddade enligt EU-direktiv 

listade (art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet) samt arter som är nationellt samt 

regionalt fridlysta. För ianspråktagande av miljöer där skyddade arter finns, krävs 

dispens från Artskyddsförordningen. Förbud mot vissa typer av intrång gäller men 

dispens kan ges under vissa förutsättningar.  

Det påträffades inga rödlistade arter (arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet) 

inom inventeringsområdet, se Figur 12, vid naturvärdesinventeringarna utförda 2019 

respektive 2020 (Ecocom AB, 2019; Calluna AB, 2020). Det finns dock en del 

naturvårdsarter som är relevanta för utförd naturvärdesinventering och som kan knytas 

till förstudiens inventeringsområde (inom 1 km radie från utredningsområdet). 

Naturvårdsarterna listas i sin helhet i bilaga till naturvärdesinventeringen 2020 (Calluna 

AB, 2020).  

Fridlysta och starkt hotade (rödlistade) arter som kan knytas till inventeringsområdet 

men ej påträffades vid naturvärdesinventeringarna 2019 och 2020 är:  

• Grönfink (Chloris chloris) är starkt hotad. Grönfink har inte påträffats under 

naturvärdesinventeringarna. 
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• Vit stork (Ciconia ciconia) är starkt hotad (2010) och Akut hotad (2015). Vit 

stork har inte påträffats under naturvärdesinventeringarna. 

• Ask (Fraxinus excelsior) är starkt hotad. Ask har inte påträffats under 

naturvärdesinventeringarna. 

• Gullviva (Primula veris) är fridlyst. Gullviva har inte påträffats under 

naturvärdesinventeringarna. 

• Gulsippa (Anemone ranunculoides) är fridlyst. Gulsippa har inte påträffats 

under naturvärdesinventeringarna. 

• Skogsalm (Ulmus glabra) är akut hotad. Skogsalm har inte påträffats under 

naturvärdesinventeringarna. 

• Alla svenska grodarter är fridlysta. Grodor har inte påträffats i samband med 

förstudie till eller under naturvärdesinventeringarna. 

Samtliga vilda fåglar har ett skydd med stöd av EU:s Fågeldirektiv vilket innebär att 

hänsyn alltid måste tas till fågellivet. Ett antal fågelobservationer har gjorts inom 

inventeringsområdena, vilka finns noterade i Artportalens databaser (Ecocom AB, 2019; 

Calluna AB, 2020).  

Strandskydd 

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

70 meter öster om väg 1195, se Figur 8 (Länsstyrelsen Skåne, 2020a). Något 

strandskyddat område finns inte inom planerat arbetsområde. 

Fornlämningar 

Det finns inga tidigare kända fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar i 

området. Som nämns ovan kommer Trafikverket ha dialog med Länsstyrelsen angående 

eventuellt okända fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar i området under 

hösten 2021. 

Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML) och får inte skadas. Den 

som på något sätt vill ändra en fornlämning måste ha Länsstyrelsens tillstånd. Om det 

vid schaktning påträffas misstänkt fornlämning eller andra kulturhistoriska lämningar 

ska arbetet i enlighet med kulturmiljölagen avbrytas. Arbetet får återupptas först när 

Länsstyrelsen gett sitt tillstånd till fortsatt arbete.   

Naturvårdsavtal och planerat naturreservat 

Det finns inga områden som omfattas av naturvårdsavtal, naturreservat eller planerat 

naturreservat inom utredningsområdet. 

Naturresurser 

Utredningsområdet innefattar inga skyddade naturresurser eller andra ur kultur- och 

fritidsmiljösynpunkt skyddade områden (Naturvårdsverket, 2020a). 

Naturresurser som påverkas av planerad åtgärd är åkermarken som gränsar till 

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

anlägga ny väg. 
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4.6.2. Landskapsbild 

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, se Figur 3. 

Väg 17 ligger i skärning och marken fortsätter att stiga åt norr i höjd med 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 10. 

 

Figur 10. Bild från korsningen, med vy åt nordväst. Över vägen ses träddungen. 

Sammantaget bedöms ombyggnaden inte ge någon påverkan på landskapsbilden. 

4.6.3. Naturmiljö 

Utgångspunkt för kartläggning och ytterligare inventeringar av områden har varit det 

underlag som funnits att hämta hos bl.a. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen. 

Två naturvärdesinventeringar har därefter genomförts, en av Ecocom i juli 2019 

(Ecocom AB, 2019) och en av Calluna i juni 2020 (Calluna AB, 2020). Områdets 

naturobjekt har klassats i en skala från visst naturvärde (klass 4) till högsta naturvärde 

(klass 1). I området har objekt i klass 3 (påtagligt naturvärde) noterats. Identifierade 

naturvärdesobjekt, se Figur 11 och Figur 12, utgörs av:  

• En träddunge med flera äldre och grövre träd av oxel, ask och alm. Träddungen 

har även död ved och bärande buskar. Naturvärdesobjektet (naturvärdesklass 3) 

fortsätter utanför inventeringsområdet. Naturvärdesobjekt 1, 2019.  

• Artrik vägkant med bland annat prästkrage, svartkämpar, axveronika och äkta 

johannesört, med flera arter. Naturvärdesobjekt 2 och 3 (naturvärdesklass 3), 

2019. 

• Artrika vägkanter med blommande växter. Naturvärdesobjekt 1 och 2 

(naturvärdesklass 3), 2020.  
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Figur 11. Inom markerat inventeringsområde identifierades tre olika naturvärdesobjekt (Ecocom AB, 
2019). 

 

Figur 12. Kartan visar resultaten från kompletterande naturvärdesinventering för utökat 
utredningsområde, med gul markering som avser naturvärdesobjekt klass 3 samt naturvårdsarter 
(punkter) (Calluna AB, 2020). 

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 
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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 två diken (ej vägdike) på den norra 

sidan av den östra delen av det generella biotopskyddet, se Figur 9 samt avsnitt 

Generellt biotopskydd under 4.5.1 Riksintressen och formella skydd. För bedömning, se 

avsnitt 7.1.   

Utredningsområdet 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). 

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

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

träddungen, se Figur 13.  

 

Figur 13. 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 14, men det är däremot möjligt att det förekommer 

fler beroende på växtsäsong, med hänsyn till att naturvärdesinventeringen utfördes 

under tidig sommar [2020-06-04, (Calluna AB, 2020)].  

 

Figur 14. Kartan visar resultat av fördjupad inventering av invasiva arter (röd punkt), samt 
naturvärdesobjekt (gula områden) (Calluna AB, 2020). 

4.6.4. 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).  

4.6.5. Friluftsliv och rekreation 

Väg 17 är i den aktuella sträckan endast anpassad till fordonstrafik med skyddade 

trafikanter, och är inte säker för oskyddade trafikanter som cyklister och gående. Det 

finns inga bostäder längs vägsträckan och inga av-/påfarter annat än den till väg 1195. 

Infarterna till verksamheterna i industriområdet och drivmedelsstationen är från väg 

1195. 

Inga särskilt utpekade friluftsintressen finns längs sträckan och området används inte i 

rekreationssyfte. Planerad åtgärd bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 

avseende aspekterna friluftsliv och rekreation.  

4.6.6. Mark- och vattenanvändning 

Ytvatten och grundvattenförekomster 

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 
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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)  

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 dags dato 

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 behöver därmed 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 
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okänd men förväntas vara samma som ytavrinningen, det vill säga söderut mot 

samhället och Braån. 

Vattenförrättningsobjekt  

Ett objekt har identifierats avseende vattenförrättningsobjekt:  

• Dikningsföretaget: "Braåns vattenavledningsföretag år 1980" (tidigare: 

"Billeberga m.fl. hemman av år 1919"  

4.6.7. 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 för människors hälsa och miljön. 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 

vägarna men information om eventuella spill eller läckage vid dessa har inte kunnat 

erhållas. I åkermark norr om väg 17 har förmodligen bekämpningsmedel använts då 

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

mellan tankstationen och Väg 17 består av naturlig mark eller om den består av 

fyllnadsmassor.  

Marktekniska miljöundersökningar utfördes vid vägkorsningen väg 17/1195 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 
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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 15. 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 15. Översiktskarta över utförd miljöteknisk undersökning. 

I detta skede har det inte utförts några grundvattenprovtagningar, då 

markmiljöinventeringen inte har indikerat att det förekommer befintliga föroreningar 

inom projekteringsområdet som innebär spridningsrisk vid entreprenadutförande. 

4.6.8. Buller 

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

konsekvenser avseende trafikbuller. 

4.6.9. Anpassning till klimatpåverkan 

Den befintliga avvattningen av vägen har bedömts vara bristfällig på grund av bland 

annat branta vägslänter och generellt dålig bärighet i vägkroppen. Enligt Trafikverkets 

rekommendationer ska vägdagvattnet i första hand tas om hand genom översilning på 

gräsklädda vägslänter och i diken. Vägslänter och vägdiken skall utformas så att en 

vegetativ rening och viss fördröjning erhålls (TDOK 2014:0051). 

Vid de mindre regnen kommer avvattningen från intilliggande åkermark ske till 

åkerdräneringssystemet. Vid skyfall finns risk för att åkermarken som lutar mot 

vägdiket avrinner till vägdiket. Till vägdiket kommer även skyfallsavrinningen från 

vägen. Vid ett 100 års regn finns risk för att ett flöde på drygt 1700 l/s avrinner från den 

84 ha stora åkermarken och vägen, se Tabell 1.  

 

I Svenskt Vattens P110 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten, finns två metoder för 

att kontrollera flödet från markavrinningen. Den metod som anses vara bäst lämpad i 

detta fall är ”maximal avrinning från icke hårdgjorda ytor i samband med häftiga regn 

med relativt lång varaktighet, med viss ökad avrinning från hårdgjorda ytor”. Denna 

metod beräknar det bidragande flödet från naturmarken för den regnvaraktighet där 

avrinning från de hårdgjorda ytorna är maximal, vilket anses gälla vid 10 min 

varaktighet enligt P110, Tabell 1.    

Tabell 1. Dimensionerande flöde beräknat enligt metod ”maximal avrinning från hårdgjorda ytor+bidrag 
från naturmarksavrinning” där klimatfaktor 1,25 har lagts på flödet från hårdgjorda ytor. 

Återkomsttid 

(år) 
Bidragan

de 

naturma

rksavrin

ning (l/s) 

regnintensitet 

(l/s*ha) vid 10 

min 

varaktighet 

Bidrag från 

hårdgjorda ytor (l/s) 
Totalt belastande 

flöde (l/s) 

100 1512 442 229 1741 
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Avrinningsområdets storlek visas i Figur 16 nedan. 

  

Figur 16. Avrinningsområde vid ett skyfallsregn, 84 ha. 

Konsekvenserna av skyfallet (100 års regn) har studerats med hjälp av SCALGO. 

Konsekvensen blir att vägdiket fylls upp och börjar brädda till södra sidan av vägen 

borta vid en lågpunkt ungefär 240 m väster om korsningen in till Billeberga. Det vill 

säga på samma ställe som tidigare innan ombyggnation, se Figur 17. (SCALGO, u.d.) 

  

Figur 17. Breddning sker västerut från Billeberga-korsningen vid skyfall på samma ställe före som efter 
ombyggnation. Se röd cirkel. 
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4.7. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.7.1. Berg och geoteknik 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom utredningsområdet generellt av 

moränfinlera och enligt SGU:s jorddjupskarta är bedömt jorddjup mellan 10 och 20 m. 

Enligt undersökningar utförda längs en del av sträckan, består jordlagerföljden generellt 

av mullhaltig lera eller lerig mulljord på lermorän. Mulljorden/leran har en mäktighet 

som varierar mellan 0,3 och 0,8 m. Lokalt har sandskikt påträffats i lermoränen.  

De förstärkningsarbeten som bedöms erfordras är främst urgrävning av förekommande 

jordar såsom mulljord och mullhaltig lera. 

4.7.2. Masshantering 

Föreslagna åtgärder enligt vägplanen ger ett överskott av massor som inte kan användas 

inom projektet. Det är ännu inte helt klarlagt hur dessa massor ska omhändertas. I den 

mån de används för terränganpassning eller liknande kommer det att hanteras utanför 

vägplaneprocessen enligt särskild ordning genom samråd med Länsstyrelsen eller 

anmälan till kommunen, beroende på omfattning och typ av massor.  

Provtagning har endast utförts inom den östra delen av arbetsområdet. Provtagning 

inom den västra delen av arbetsområdet kommer att utföras i god tid innan byggstart. 

Där ytor används för tillfälliga upplag av asfaltmassor eller annat som kan innehålla 

föroreningar kommer anmälan att lämnas till Svalövs kommun, alternativt ansökan om 

tillstånd till Länsstyrelsen beroende på föroreningsgrad. Tillfälliga upplag i nära 

anslutning till forn- och kulturhistoriska lämningar eller områden med högre 

naturvärden kräver samråd och anmälan till tillsynsmyndighet. Områden för tillfälliga 

upplag visas och ingår i vägplanen som tillfällig nyttjanderätt.  

Uppskattningsvis behöver totalt cirka 6 000 m3 bortforslas permanent. Beräknad 

massbalans kan komma att justeras efter den kompletterande miljötekniska 

markundersökningen som utförs innan byggstart. Företrädesvis transporteras dessa 

massor till befintliga deponier. Permanenta upplag innebär en särskild 

tillståndsprövning enligt Miljöbalken 9 kap. Ytor för eventuellt upplag ska inte ha några 

särskilt utpekade natur- eller kulturmiljövärden. Massor som klassas som avfall eller 

överskrider riktvärde för mindre än ringa risk får inte överlåtas till privatperson. 

Vägdikesmassor innehållande invasiva arter (jätteloka och eventuellt kanadensiskt 

gullris) hanteras på ett sådant sätt att spridning av arterna inte förekommer. 

Översiktlig beräkning av massor: 

Schakt  4 495 m3 

Fyll 1 255 m3 

Borttagning av matjord 2 730 m3 
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Under projektets gång har två alternativ studerats.  

Breddning på norra sidan väg 17  

Breddning på den norra sidan medför att jordbruksmark tas i anspråk för nytt 

vägområde. Åkerinfarterna behöver justeras i samband med nytt dike så att 

tillgängligheten till åkern inte försämras. 

Naturvärdesinventeringarna utförda 2019 respektive 2020 visar att det förekommer 

naturvärdesobjekt på norra sidan av väg 17, bland annat en träddunge med äldre och 

grövre träd, död ved och bärande buskar, och vidare förekommer artrik vägkant med 

bland annat prästkrage, svartkämpar med flera. Även två biotopskyddade diken (ej 

vägdike) förekommer norr om vägen. Identifierade naturvärden så som träddungen och 

biotopsskyddade diken kan säkerställas i och med att åtgärder vidtas för att begränsa 

intrång. Åtgärder som planeras avser vägräcke på norra sidan av väg 17 för att inte 

behöva ta bort träd från dungen eller skydda träd med högt naturvärde. Den vegetation 

som påverkas av de planerade åtgärderna lämnas som död ved inne i träddungen. 

Under byggtid kan ett körfält hållas öppet och regleras med trafikljus. Korsningen väg 

17/1195 kan hållas öppen i en riktning vilket gör att åtkomst kommer att finnas från väg 

17, dock behövs omledningsvägar skapas för att komma ut ur Billeberga. 

Breddning på södra sidan väg 17  

En breddning på södra sidan av väg 17 innebär att höjdryggen på vägen skulle behöva 

flyttas. Detta medför att vägsträckan på 620m justeras i både höjdled och sidled. Det i 

sin tur innebär även en ombyggnad av korsningen väg 17/1195 (Svalövsvägen) där 

anslutningsradier och refug måste ses över.  

Mark behöver tas i anspråk i anslutning till bensinmacken där massorna kan vara 

förorenade vilket skulle leda till större utredningar och möjligtvis även sanering. ATK 

kameran behöver flyttas som innebär omläggning eller ny förläggning av elkablar. 

Naturvärdesinventeringarna som utförts 2019 respektive 2020 visar att det förekommer 

områden med naturvärdesobjekt klass 3 (påtagligt naturvärde) med naturvårdsart 

prästkrage (typiska arter). Vidare identifierades det inga objekt som omfattas av det 

generella biotopskyddet (enligt 7 kap 11 § MB) på den södra sidan.  

Tillgängligheten under byggtid för denna ombyggnad blir något svårare då korsningen 

samt väg 17 behöver stängas av helt. Trafikanter kan därav inte komma åt bensinmack, 

livsmedelsbutik eller skola från väg 17. Kollektivtrafiken och skolskjuts skulle även den 

påverkas med längre omledningsvägar.  

Det södra alternativet leder till framförallt en större ombyggnad av väg 17 och korsning 

1195 men även svårare tillgänglighet under byggtid. För att begränsa såväl intrång som 

kostnad i den mån det är möjligt bedöms breddningen på norra sidan vara mest lämplig. 
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5.2. Val av utformning 

Vägplanen omfattar breddning av befintlig väg 17 för att anlägga ett 75 meter långt 

vänstersvängkörfält till väg 1195, och ett 300 meter långt accelerationsfält på väg 17 

väster om korsningen med väg 1195. Ombyggnationen omfattar nästan 550 meter 

breddning norr om väg 17.  

5.2.1. Typsektioner 

Väg 17 föreslås breddas med cirka 4 meter och byggas ut till följande sektioner, figur 16 

och figur 17: 

 

Figur 16. Typsektion i jordskärning. 

 

 

Figur 17. Typsektion i bank, med bankdike. 

Det innebär att vägbredden på utbyggd väg kommer att vara mellan 13,25 och 13,60 

meter. För mer information angående vägräcke, se Tabell 2. 

 

5.2.2. Plan- och profilstandard 

Linjeföringen för väg 17 följer befintlig väg i plan och profil. 

5.2.3. Korsningar och anslutningar 

Åtgärder för den aktuella sträckan görs endast norr om väg 17 vilket betyder att väg 1195 

inte kommer att påverkas av särskilda åtgärder (stängning eller flyttning).  

Anslutningar av två åkerinfarter finns på aktuell sträcka, se Figur 18. Vägsektionen 

utförs med räcke för att göra så lite intrång som möjligt. Räcket avslutas precis innan 
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åkerinfarten direkt till väster om dungen. Denna infart samt infarten längst västerut 

påverkas i samband med anläggning av nytt dike.  

 

Figur 18. Åkerinfarter markerade med röda ringar. 

 

5.2.4. Belysning 

Korsningen väg 17 och väg 1195 är belyst med två stycken belysningsstolpar med höjd på 

12 meter och med vardera tre belysningspunkter. Belysningsstolparna är av typen ESV, 

vilket betyder att de är absorberande och därmed uppfyller säkerhetskraven, enligt 

TRVK VGU med avseende på eftergivlighet. 

Armaturerna är nyligen utbytta till AEC Italo 1 OF3 STW 4.5-3M 7490lm 4000k 57W.  

Belysningsstolparna är placerade på södra sidan av väg 17 och bedöms inte påverkas av 

den nya vägutformningen. Belysningsnivån bedöms visuellt till god och stolparna 

bedöms uppfylla Trafikverkets säkerhetskrav.  

Det föreslås därför att ingen åtgärd görs utan belysningsanläggning behålls enligt 

befintligt. 

5.2.5. Vägräcken 

Vägräcke anläggs på norra sidan av väg 17 för att möjliggöra minskad släntlutningen till 

1:2 och på så sätt göra mindre intrång på fastigheten. Detta även för att inte behöva ta 

bort träd från dungen inom skyddszonen och därmed skydda träd med högt naturvärde 

(naturvärdesklass 3).  

Tabell 2 Sträcka med vägräcke.  

Sektion Typ av räcke Anmärkning 

Km 0/190 - 0/280 Balkräcke Norra sidan av vägen 
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5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Utöver den hänsyn till omgivande miljö och människors hälsa som tagits i arbetet i 

vägplanen redovisas särskilda skyddsåtgärder. De redovisas på plankartan samt i tabell 

3 för att förtydliga vad de praktiskt innebär, vad som är syftet med åtgärden och hur de i 

princip kommer att utformas.  

Tabell 3. Skyddsåtgärder som redovisas på plankarta.  

Åtgärd enligt vägplanen Beskrivning 

Sk1 Vägräcke som skyddsåtgärd vid träddunge med 

påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) 

Vägräcke  

 

Ett vägräcke innebär att släntlutningen från vägen får lov att ändras från 1:4 till 1:2 

vilket gör att inverkan på träddungen (naturvärdesklass 3) blir så liten som möjligt. 

Räcket vid träddunge syftar till skydd av naturvärden efter klar anläggning. 

På plankartan uppges även generell text avseende biotopskydd. Objekt som omfattas av 

generellt biotopskydd för Småvatten och våtmark i jordbruksmark, enligt 7 kapitlet 11 § 

miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 

redovisas på plankartan.  

6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Projektet medför att trafiksäkerhet och framkomlighet kommer att förbättras i och med 

de i vägplanen föreslagna åtgärderna vänstersvängskörfält och accelerationskörfält. 

6.1.1. Biltrafik 

Till följd av nytt vänstersvängsfält samt accelerationskörfält kommer framkomligheten 

samt tillgängligheten att öka i viss mån. Detta då trafiken från Billeberga som ska mot 

Landskrona endast behöver korsa en körriktning för att därefter ansluta till väg 17 via 

accelerationsfältet. För trafiken från öst som endast ska förbi korsningen underlättar 

vänstersvängkörfältet då de inte påverkas av eventuell köbildning för att svänga in på 

väg 1195. 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Vägens förbättrade standard är positivt för lokalsamhället och trafiksäkerheten, vilket 

gynnar den regionala utvecklingen och de mål som satts upp i detaljplanen för området i 

Billeberga (Svalövs kommun, 2008). I detaljplanens planbeskrivning föreslås, för att på 

sikt förbättra för vänstersvängande trafik från öster på väg 17, att mark avsätts för att 

möjliggöra ett framtida vänstersvängkörfält (Svalövs kommun, 2008). 

Förutsättningarna för att öka trafiksäkerheten förbättras med vänstersvängkörfält. 
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6.3. Kommunala planer 

Som nämns ovan i avsnitt 4.4 bedöms föreslagna åtgärder som förenliga med 

kommunens gällande översiktsplan då projektets ändamål är att öka trafiksäkerheten 

och förbättra framkomligheten. Den andel jordbruksmark norr om väg 17 som tas i 

anspråk för nytt vägområde bedöms som relativt litet. Markanvändningskartan i Figur 3 

visar att området söder om väg 17 och väster om väg 1195 avses som verksamhets- och 

industrimark. Föreslagna åtgärder omfattar inte dessa områden och åtgärderna går 

därmed inte emot översiktsplanen.  

Vidare stämmer föreslagna åtgärder väl överens med detaljplanens (Figur 7) syfte och 

utformning och bedöms även som förenlig med planprogrammets Invalid source 

specified. syfte med att främja hållbar utveckling. 

6.4. Miljö och hälsa 

6.4.1. Riksintressen och formella skydd 

Riksintresse för kulturmiljövård 

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

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

(Skogsstyrelsen, 2021). Den breddning av väg för vänstersvängkörfält som nu planeras 

bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård.  

Generellt biotopskydd 

I naturvärdesinventeringarna (Ecocom AB, 2019) (Calluna AB, 2020) för sträckan har 

två objekt, diken (ej det längsgående vägdike) norr om väg 17, bedömts omfattas av 

generellt biotopskydd. De två biotopskyddade dikena sträcker sig norrut från väg 17 (se 

ovan i Figur 9), det ena diket är belägen i anslutning till träddungen och det andra diket 

är belägen åt öster i åkermark i östra delen av utredningsområdet. Någon/några meter 

av de biotopskyddade dikena berörs. De skyddsåtgärder som föreslås visas i avsnitt 6.5. 

Den del av biotopskyddade diken som tas i anspråk av vägen genom att vägdiket 

kommer att flyttas cirka 3 meter norr om väg 17 vid breddning. Inlopp för 

biotopskyddade diket i öst förblir på samma plats och ansluts till en ny ledning. Det dike 

nära träddungen (åt väst) föreslås att förkortas och tillåts rinna ner i vägdiket. För att 

minska påverkan anläggs vägtrumma därmed med rätt bredd samt så att det inte bildas 

stalp (fall vid utlopp) som försvårar passage. Sammantaget medför det mindre intrång i 

biotopskyddade diken en obetydlig till ringa påverkan. 

Strandskydd och berörda vattendrag 

Aktuellt utredningsområde ligger inte inom strandskyddat område. Närmaste 

strandskydd råder kring Braån, cirka 750 meter söder om väg 17. 

I dagsläget är vägavvattning och åkerdränering blandade och leds genom två kulvertar 

under väg 17 åt två olika håll vilka så småningom leds till Braån. En ny kulvert, endast 

avsedd för vägavvattning, kommer i och med planerade åtgärder anläggas under väg 17 

med slutrecipient Braån. Åkerdräneringen kommer fortsatt att ledas genom de två 

befintliga kulvertarna med slutrecipient Braån. Planerad åtgärd innebär att 

vägavvattning når Braån via ledningar. Skyfall kan leda till att större flöden når Braån 

via de befintliga kulvertarna, men vid normala regn bedöms flödet till recipienten ske 

med rimlig utsläppsnivå då flödet kommer att fördröjas i det nya diket innan utsläpp till 
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den nya kulverten. Planerad åtgärd bedöms inte medföra ytterligare konsekvenser för 

det strandskyddade området. 

 

6.4.2. Naturmiljö 

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 2 960 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 att påverkas nämnvärt. Ingen anmälan behövs.   

Vad gäller övriga naturresurser kan mängden ny resurs jord eller asfalt som behöver 

användas minskas genom att återanvända så mycket som möjligt av befintliga jord- och 

asfaltmassor.  

Planerad åtgärd innebär att vägavvattning fortsatt 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.  

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

äldre träd, död ved och bärande buskar. I projektet kommer man att arbeta med slänter 

och dräneringsledningar ske för att skydda de äldre träden. Det ingår också att bevara de 

naturvärden som återfinns i vägkanterna med hänsyn till arternas naturvärden, 

biologiskt mångfalt samt sett ur ett biologiskt kulturarvsperspektiv. Vidare föreslås 

tidsrestrektioner för vägarbeten med hänsyn till häckningsperioden, vilket innebär inga 

vägarbeten utförs mellan april och juli, för att minska påverkan (se även avsnitt 6.5).  

De planerade åtgärdernas påverkan på naturresurser och/eller skyddade områden 

bedöms sammanfattningsvis som obetydlig till ringa. Vidare gäller enligt 12 kap. 6a § 

MB inte skyldigheten att göra en anmälan för samråd enligt 6 § för byggande av allmän 

väg om verksamheten eller åtgärden anges i en fastställd vägplan enligt väglagen. 

Naturvärden hanteras enligt ovan i projektet inom vägplaneprocessen.  

Kompensationsåtgärder  

Den vegetation som påverkas av de planerade åtgärderna lämnas som död ved inne i 

träddungen som kompensationsåtgärd. Vegetationsmassor kan återföras med fröbanker 

för att återskapa naturlig vegetation. Men nyplantering föreslås också som 

kompensation. Sammanfattningsvis bedöms den hänsyn som tas till naturvärdena vid 

projekteringen som rimliga och föreslagna kompensationsåtgärder och övriga åtgärder 

bedöms motverka att en oacceptabel påverkan på naturvärdena och biotopskyddade 

diken sker.  
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6.4.3. Kulturmiljö 

Planerad åtgärd bedöms inte påverka kulturmiljön i området då inga kända 

fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns.  

Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML) och får inte skadas. Den 

som på något sätt vill ändra en fornlämning måste ha Länsstyrelsens tillstånd. Det finns 

inga tidigare kända fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar i området. Om 

det vid schaktning påträffas misstänkt fornlämning eller andra kulturhistoriska 

lämningar ska arbetet i enlighet med kulturmiljölagen avbrytas. Arbetet får återupptas 

först när Länsstyrelsen gett sitt tillstånd till fortsatt arbete. 

6.4.4. Mark- och vattenanvändning 

Ombyggnationen av vägen innebär att nya vägslänter behöver utformas med bland 

annat en fördjupning av vägdiket. Principer för detta redovisas i Avvattningsplanen 

1W140003.  

Recipienten är ett dikningsföretag med utsläppskrav på 1,5 l/s*ha.  Innan vattnet når 

dikningsföretaget ansluts vattnet till NSVAs ledningsnät. Total hårdgjord yta som bidrar 

till flödet är 4 600 m2.  En magasinvolym på minst 257 m3 kommer därmed behövas i 

diket för att klara utsläppskravet hos dikningsföretaget. 

Idag blandas åkerdräneringsvatten och vägavvattningen i området. Detta ska separeras 

så gott det går. Vägavvattningen ska anslutas till NSVAs anslutningspunkt medan 

åkerdräneringsvattnet leds till en separat kulvert via en parallell ledning längs med 

vägen. Åkerdräneringsvattnet flödar därefter vidare bort till samma dikningsföretag.  

Det nya diket ska utformas enligt en trappform ungefär var 100 meter med ett djup på 

max 30 cm. Detta för att vatten vid skyfall ska fördelas på ett bättre sätt i diket istället 

för att hamna på ett och samma ställe. 

Den befintliga åkermarkdräneringsledningen kommer att hamna under den nya 

vägutbyggnaden och kommer därmed att behöva tas bort och en ny ledning förläggs 

utanför vägområdet. En filmning av samtliga VA ledningar i området har ägt rum och 

det kan konstateras att de flesta ledningarna är i acceptabelt skick, speciellt de större 

vägtrummorna som går under vägen. De parallella ledningar som är av ej godkänd 

kvalité kommer i samband med parallellflytt av ledningen att tas bort alternativt bytas ut 

om behov fortfarande finns kvar.  Detta enligt gällande råd och anvisningar från bl.a. 

Jordbruksverket. 

Målet är att vägvattnet ska fördröjas och renas så att ingen försämring sker i berörda 

recipienter. För avvattning av vägen anläggs vägdiken vilka, förutom att de ska avvattna 

vägterrassen, också kommer att ta emot vägdagvatten. En stor del av vägdagvattnets 

föroreningar fastläggs i vägens innerslänt och i vägdiket. Rening av vägdagvattnet sker 

då genom filtrering, sedimentation och biologiskt upptag i den växtlighet som naturligt 

etablerar sig. Denna naturliga rening benämns vanligen som en vegetativ rening.  

Breddningen av vägen innebär att mark som idag nyttjas för annat ändamål, främst 

jordbruksmark och skogsbruk övergår till vägområde. Ytan som ianspråktas för 
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vägändamål föreslås så liten som möjligt för att begränsa intrånget i största möjliga 

mån.  

Gällande skydd mot utsläpp vid olycka, så beaktas i utformningen av 

avvattningssystemet Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

Grundvattennivån har inte påträffats i närområdet vid undersökning ner till djup 4 

meter (nivå +33,1 m) under markytan (undersökningar i december 2019). 

Grundvattennivån kan dock variera under året och det går därmed inte med säkerhet att 

säga att grundvattnet inte kommer vara inom schaktdjup vid entreprenad.    

Åtgärder enligt vägplanen bedöms endast medföra små negativa konsekvenser ur 

markanvändningssynpunkt, även med avseende på intrång i olika intressen längs 

sträckan.  

6.4.5. Förorenad mark 

Asfalt 

Undersökt del av de befintliga vägarna visar på bitumenasfalt, dvs asfalt utan förhöjda 

PAH-halter (<70 ppm) indikerande tjärhaltig asfalt. Vid rivning av asfalt återvinns 

asfalten med fördel som ny asfalt. Vid bedömning av undersökt asfalt har Trafikverkets 

rekommenderade hantering av tjärhaltiga beläggningar (Publikation 2004:90) använts.  

Kompletterande undersökning västerut från undersökt del av befintlig väg inkluderar 

asfaltsprovtagning. 

I det fall förhöjda PAH-halter påträffas i asfalt inom den västra delen av den aktuella 

vägsträckningen kan, beroende på ämneshalt, samråd och anmälan till 

tillsynsmyndighet för vidare hantering behövas. Vid hantering av förorenad jord och 

asfalt krävs tillstånd för transport samt mottagningsbevis från deponi. 

Mottagningsbevisets syfte är att säkerställa att verksamhetsutövaren för deponin har 

kontrollerat att avfallet får tas emot vid deponin samt att det utgör en bekräftelse på att 

avfallet levererats till deponin. Även i de fall där kontrollen sker vid lastningen ska det 

finnas dokumentation som styrker att avfallet levererats till deponi. 

Övriga massor 

Bedömningen är att uppkomna schaktmassor och dikesmassor på sträckan kommer att 

vara möjliga att återanvända inom projektet. Förslag på riktvärden för detta projekt är 

Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för mindre känslig markanvändning 

(MKM). Bedömningen grundar sig på att området i dagsläget är ett trafikerat område 

och bedöms även vara så i framtiden.  

Externt tillförda massor för anläggandet bör inte överskrida haltgränser för känslig 

mark, KM. Detta då resultat från utförd provtagning visar relativt låga föroreningshalter. 

Att tillföra massor med högre halter föroreningar än befintliga halter får anses vara 

olämpligt.  

Massor som överskrider riktvärdena för mindre än ringa risk får inte placeras på 

naturmark utan godkännande från tillsynsmyndighet. Massor får inte läggas utanför 

vägområde utan godkännande från markägare eller tillsynsmyndighet.  
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Massor från eventuellt förorenade områden innehållande matjord får ej tas emot på 

deponier för inert avfall utan provtagning. Orsaken till att avfallsslaget inte är 

undantaget från provtagning är att innehållet av organiskt material kan vara högt 

(Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för mottagning 

av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10)). 

6.4.6. Transporter med farligt gods 

Enligt NVDB är väg 17 rekommenderad primär väg för farligt gods (Trafikverket, 2012). 

Vägplanens åtgärdsförslag innebär att trafiksäkerheten förbättras och därmed minskar 

risken för olyckor, inklusive olyckor med farligt gods. Genomförandet av vägplanen 

bedöms därför medföra positiva konsekvenser med avseende på risk för olycka med 

farligt gods. 

Omhändertagandet av dagvatten förbättras generellt utmed vägsträckan. Vägslänter och 

vägdiken utformas så att en vegetativ rening erhålls. Föreslagna åtgärder för vägdikena 

innebär att uppehållstiden ökar och därmed ökar också möjligheten att omhänderta 

föroreningar från en olycka med exempelvis farligt gods. 

6.4.7. Dimensionering och anläggning av vägavvattningssystem 

En ny trumma under vägen är planerad att anläggas. Denna trumma ska anslutas till en 

befintlig ledning, D500BTG, hos NSVA. För att inte agera flaskhals och för att kunna 

fungera som breddningsledning vid skyfall bedöms nödvändig dimension även på denna 

ledning vara D500BTG. Ledning anläggs med hjälp av schaktfri förläggning. Förslagsvis 

styrbar borrning.  Innan anslutning till NSVAs ledning ska brunn med sandfång 

installeras.  

På samma sida som det nya diket installeras en flödesregulator för att kunna garantera 

att utsläppet vid normalregn max uppgår till 1,5 l/s**ha enligt dikningsföretagets 

föreskrifter.  

 

Ledning som går förbi träddungen ska ha brunn med sandfång installerat på vardera 

sida. 

 
6.5. Påverkan under byggnadstiden 

Byggandet av en väg medför ett omfattande arbete med transporter, massförflyttningar 

och byggnationer. Den påverkan som vägbyggnadsarbetena medför består av 

avgasutsläpp, buller och vibrationer, stoft och damm samt grumling av vattendrag. 

Byggandet kan generera överskottsmassor och fasta restprodukter som måste tas om 

hand.  

Vid upprättande av vägplan är det inte möjligt att exakt redovisa hur en entreprenör 

tänker bedriva arbetena med vägens utbyggnad. Restriktioner för att skydda värdefulla 

områden kommer att säkerställas vid entreprenadupphandlingen.  

För att upptäcka brister och hot så tidigt som möjligt i byggskedet arbetas det med 

miljökontroll, miljökontroll ska också säkerställa att de skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som arbetas in i planen genomförs, se vidare i avsnitt 10.1.4.  



38 
 

Särskilda skyddsåtgärder kan behövas med anledning av naturvärden längs med 

sträckningen. Arbetena kan också behöva genomföras vid särskilda tidpunkter för att 

inte skada eller störa mer än nödvändigt. Det kan till exempel gälla arbeten i diken och 

vid träddungen. Entreprenaden kommer om möjligt att arbeta med slänter och 

dräneringsledningar för att skydda de äldre träden som annars påverkas av planerade 

åtgärder. Vidare föreslås tidsrestrektioner för vägarbeten med hänsyn till 

häckningsperioden, vilket innebär inga vägarbeten utförs mellan april och juli, för att 

minska påverkan. För övrigt sker återhämtning av blommande växter maximalt under 

två vegetationssäsonger.  

Inlopp för det biotopskyddade diket i öst förblir på samma plats och ansluts till en ny 

ledning. Det lilla i diket i väst, vid träddungen, förkortas och tillåts rinna ner i vägdiket. 

Åtgärderna redovisas i bilagor till avvattningsplanen.  

Vägdagvattnet renas i slänter och diken och ingen försämring av miljön i de berörda 

recipienterna uppstår. Principer för utformning framgår av avvattningsplanen 

Den vegetation som påverkas av de planerade åtgärderna kommer förslagsvis att lämnas 

som död ved i träddungen Vegetationsmassor kan för övrigt återföras med fröbanker. 

Nyplantering föreslås också som kompensation (se avsnitt Kompensationsåtgärder 

under 6.4.2).  

Områden närmast intill det permanenta vägområdet kommer att behövas för olika 

ändamål under byggtiden. Ytorna behövs för att kunna bygga vägen, för att komma åt att 

schakta, gräva, borra med mera. I vägplanen fastställs sådana områden med tillfällig 

nyttjanderätt och kan också avse ytor för hantering av massor samt uppställning av 

bodar och maskiner. Ibland behöver man också använda mark utanför de fastställda 

områdena vilket kräver tillstånd från markägaren och i vissa fall från Länsstyrelsen.   

En särskild miljöplan eller arbetsberedningar som redovisar hur entreprenören avser att 

hantera miljöfrågor i entreprenaden ska upprättas av entreprenören. Miljökrav i 

entreprenadförfrågan, villkor från myndighetsbeslut med mera samt krav enligt 

Trafikverkets generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93), 

kommer att ligga till grund för en sådan miljöplan.  

Riktvärden för buller från byggarbetsplatser har fastställts av Naturvårdsverket (NFS 

2004:15). För att begränsa bullret i tid och omfattning ska exempelvis tidsrestriktioner 

efterlevas för arbetsmoment som kan antas orsaka höga bullernivåer under 

anläggningsarbetet. Val av maskiner och arbetsmetoder kan också studeras för att 

minska risken för bullerstörning. Information om byggnationen och dess arbetsmoment 

ska ges till närboende.  

Massor, kemiska ämnen och material ska hanteras på ett sätt så att oavsiktlig spridning 

av eventuella föroreningar undviks. Särskilda skyddsåtgärder behövs för att säkerställa 

att föroreningar i form av exempelvis drivmedel och andra oljeprodukter från 

arbetsfordon inte når mark- och vattenområden. Särskilt viktigt är detta vid arbeten i 

anslutning till diken med biotopskydd. Massor som kan förorena yt- eller grundvatten 

får inte användas för utfyllnad eller avjämning.  
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Under entreprenaden kommer ett körfält att behövas stängas av och det blir 

ljusreglering förbi arbetsplatsen. För att minska trycket in mot arbetsplatsen stängs väg 

1195 av för utgående trafik men är öppen för svängande fordon in på väg 1195. Den 

kvarstående filen ska vara 4,5 m bred. För utgående trafik från Billeberga samhälle som 

ska västerut eller österut föreslås ett omledningsvägnät med skyltning. Boende i 

Billeberga kommer att få begränsad framkomlighet under byggnationen men 

ambitionen är att få till utbyggnadsordningen på ett så bra sätt som möjligt. 

För den aktuella sträckan bedöms byggtiden till cirka 3 månader. Påverkan på den 

närmaste omgivningen kan tillfälligt bli stor. 

7. Samlad bedömning 

7.1. Sammanställning av miljökonsekvenser 

I Tabell  och tabell 5 redovisas de konsekvenser som nollalternativet respektive 

utbyggnadsalternativet bedöms medföra.  

Tabell 4. Färgskala för tabell över konsekvenser. 

 
Positiva konsekvenser 

 
Inga konsekvenser 

 
Små negativa konsekvenser 

 
Måttliga negativa konsekvenser 

 
Stora negativa konsekvenser 

 

 

Tabell 5. Sammanfattning av konsekvenser. 

Miljöaspekt Nollalternativet Utbyggnadsalternativet 

Naturmiljö Pågående markanvändning som 

jordbruksdrift fortsätter. 

Mindre intrång i biotopskyddade diken som 

medför obetydlig till ringa påverkan.   

Mindre intrång i träddungen med påtagligt 

naturvärde som medför obetydlig till ringa 

påverkan.  

Intrång i vägdike med påtagligt naturvärde. 

Kulturmiljö Inga konsekvenser Inga konsekvenser pga. inga kända 

kulturvärden 

Förorenad mark Inga konsekvenser Inga konsekvenser 

Transporter med 

farligt gods 

Vägen har fortsatta problem med 

trafiksäkerheten, dålig sikt m.m. 

Förbättrad trafiksäkerhet genom breddning av 

väg.  
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Mark- och 

vattenanvändning, 

Klimatanpassning 

Fortsatta avrinningsproblem samt 

översvämningsproblematik. 

Ökade flöden till Braån från 

åkerdränering, ökade 

vägavattningsflöde och skyfall 

Större areal hårdgjord yta vilket ger ökade 

flöden, men också större yta diken som 

omhändertar vattnet och förbättrar avrinning.  

Vägområdet kommer ta viss mark i anspråk, 

som framförallt består av jordbruksmark. 

 

Minskat vattenflöde till Braån pga 

fördröjningar i det nya diket och ny separat 

vägavattningskulvert. 

 
7.2. Överensstämmelse med de transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 

och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp 

funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 

en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet.  

Hänsynsmålet 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett 

hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska 

också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen 

uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

Utvärdering 

Då transportförsörjningen ännu till dominerande del är beroende av fossila bränslen 

innebär utbyggnaden av väg 17 och väg 1195 att det övergripande målet om hållbar 

transportförsörjning inte påverkas positivt. 

Funktionsmålet uppnås både på den lokala och på den övergripande nivån, vilket ger 

förbättringar för trafikflödet förbi korsningen. På den övergripande nivån förbättras 

transportmöjligheterna på längre avstånd. 

Hänsynsmålet uppnås genom utbyggnaden av väg 17 som förbättrar säkerheten för 

trafikanter på sträckan.  

7.3. Överensstämmelse med miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling. 

Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.  

De miljömål som i första hand berörs av vägprojektet är: 
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• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

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 och frisk luft uppfylls genom att förbättrad framkomlighet minskar risk 

för till exempel hårda inbromsningar för jämnt gaspådrag. Vidare ska vägslänter och 

vägdiken utformas så att en vegetativ rening och viss fördröjning av vägdagvatten 

erhålls. Genom ökad trafiksäkerhet minskar risken för till exempel trafikolyckor och 

därmed läckage, planerad åtgärd bedöms därmed medverka till att miljökvalitetsmålen 

giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet 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. 

8. Överensstämmelse med miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 
och bestämmelser om hushållning med mark 
och vattenområden 

8.1. Allmänna hänsynsregler 

Enligt miljöbalken är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som 

omfattas av balkens bestämmelser skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna, vilka 

anges i miljöbalkens andra kapitel.  

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. 
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Försiktighetsprincipen: Den som bedriver eller avser bedriva verksamhet eller åtgärd 

ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 

som behövs för att förebygga och hindra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. I samma syfte ska yrkesmässig verksamhet använda bästa möjliga teknik. 

Hushållningsprincipen: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 

hushålla med råvaror och energi samt 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. 

 

De krav som ställs i de allmänna hänsynsreglerna bedöms vara uppfyllda i projektet. 

Trafikverket har som nationell väghållare en mycket god kunskap som garanterar skydd 

för människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter i det aktuella fallet. Syftet 

med projektet är bland annat att öka trafiksäkerheten. Projektet motverkar därmed 

skada och olägenhet för människors hälsa. Då projektet gäller en befintlig väg kommer 

intrång i omgivande mark bli marginellt och miljön kommer inte att påverkas eller 

förändras på något betydande sätt. 

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

miljöaspekterna som listas ovan. 

 

8.2. 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 

ligger i anslutning till befintlig väg för att undvika skada samt för att möjliggöra att så 

lite mark som möjligt tas i anspråk för åtgärderna. Genom att även återanvända massor 

på slänter, samt genom att vegetationsmassor återförs med fröbank bedöms åtgärderna 

vara förenlig med de allmänna hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. 

 

8.3. Miljökvalitetsnormer 

Planerad åtgärd bedöms inte påverka MKN för buller respektive utomhusluft negativt då 

åtgärden inte kommer att bidra till väsentlig ökning av trafikflöden. Inom 

utredningsområdet återfinns inte någon recipient som omfattas av MKN för vatten. 

Braån (SE619696-132890) som är slutlig recipient för dikningsföretaget och återfinns 

söder om utredningsområdet bedöms inte påverkas negativt av planerad åtgärd.  

Sammantaget bedöms planerad åtgärd inte påverka miljökvalitetsnormerna för buller, 

luft eller vatten. 
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9. Markanspråk och pågående markanvändning 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för väg-

anordningar som till exempel slänter och diken, se figur 19. På planritningarna framgår 

nytt vägområde. 

 

Figur 199. Illustration med redovisat vägområde och vägrätt. 

 

9.1. Vägområde för allmän väg med vägrätt 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för 

väg med stöd av en upprättad, och när det behövs fastställd, vägplan. Vägrätten ger 

väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren 

får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning 

under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och 

bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten 

upphör när vägen dras in. 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har 

träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för 

intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp 

från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. 

Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. 

Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enligt denna vägplan omfattar cirka 

2960 m2. Denna areal utgörs av jordbruksmark. 



44 
 

9.2. Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt 

Vägområde med inskränkt vägrätt är ej aktuellt för detta projekt. 

9.3. Område med tillfällig nyttjanderätt 

I vägplanen föreslås att cirka 5 183 m2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, se 

tabell 6. Dessa områden har markerats med gult på planritningarna. Områdena kommer 

att användas som uppställningsytor, transportvägar och upplag. Nyttjanderätten ska 

gälla från byggstart och 3 månader efter slutbesiktning. 

Tabell 6. Sammanställning av områden med tillfällig nyttjanderätt (T). 

Åtgärd enligt vägplanen Beskrivning 

T1 Arbetsområde/upplag Område för transport, upplag m m. 

T2 Arbetsområde för tillfälligt upplag För tillfälligt upplag av schaktmassor samt 
uppställningsplats och etablering 

 

9.4. Område för enskild väg/utfart 

Områden för enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet. Förändringar av det enskilda 

vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar samt av lantmäterimyndigheten när 

väghållningsmyndigheten söker förrättning enligt anläggningslagen. Längs sträckan 

finns två befintliga åkerinfarter som kommer att behållas. 

10. Fortsatt arbete 

10.1. Kompletterande tillståndsprövningar och annan formell hantering 

När vägplanen har fastställts av Trafikverket och har vunnit laga kraft kan 

kompletterade tillståndsprövning eller annan formell hantering för delar av arbetena 

krävas. I vissa fall för att ange villkor för arbetenas utförande, i andra fall för att ge 

dispens från skyddsföreskrifter. 

Enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2013 behöver inte separat 

dispens sökas för åtgärder inom strandskyddat område eller för generella biotopskydd 

om de behandlas inom en vägplan som fastställs. 

För detta projekt kan exempelvis följande prövningar bli aktuella: 

- Frågor kring masshantering och överskottsmassor 

- Vattenverksamhet: Tillfällig markavvattning  

10.1.1. Vattenverksamhet  

En vattenverksamhet kräver tillstånd eller anmälan om det inte är uppenbart att vare sig 

allmänna eller enskilda intressen skadas.   

Befintliga ledningar avser vägavvattning och åkerdräneringen vilka är sammankopplade 

och leds genom två kulvertar under vägen åt två olika håll, vilka så småningom når 

Braån. En ny kulvert kommer att anläggas under vägen och det är tänkt att endast 

vägavvattning ska ledas genom denna kulvert (slutrecipient Braån) Åkerdräneringen ska 
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ledas genom de två befintliga kulvertarna (slutrecipient Braån). Ledningarna är 

dimensionerade för att klara 10-års regn, vilket är samma flöden som befintliga.  

Vidare innebär planerad åtgärd att inlopp för biotopskyddade diket i öst förblir på 

samma plats och ansluts till en ny ledning. Det dike som är beläget nära träddungen (åt 

väst) kommer förslagsvis att förkortas och tillåts rinna ner i vägdiket norr om väg 17.  

Området omfattas av förbud mot markavvattning. Grundvattennivån har inte påträffats 

i närområdet vid undersökning ner till djup 4 meter (nivå +33,1 m) under markytan. 

Grundvattennivån kan dock variera under året och det går därmed inte med säkerhet att 

säga att grundvattnet inte kommer vara inom schaktdjup vid entreprenaden. Vid behov 

av tillfällig länshållning av schaktvatten under entreprenaden kan det bli aktuellt med 

tillstånd eller anmälan, beroende på ämneshalter i länshållningsvatten samt volym 

länsvatten som pumpas upp. 

10.1.2. Masshantering 

Anmälan till Svalövs kommun (anmälan 9 kap MB) eller samråd med Länsstyrelsen 

(12:6 samråd enligt MKB) kan krävas för hantering av massor på tillfälliga upplag. 

Förslag till platser för tillfälliga upplag samt övriga ytor för tillfällig nyttjanderätt 

redovisas på plankartorna samt i avsnitt 9.3. Permanenta upplag får inte anläggas utan 

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, då detta är att betrakta som deponi. 

Överskottsmassor som inte kan återanvändas inom projektet återvinns i första hand. 

Återvinning av massorna är anmälningspliktig om halterna överstiger 

Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa risk (MRR). Deponering av 

överskottsmassor sker endast av jord som inte kan återvinnas.  

Schaktarbete i förorenade områden samt transport avseende förorenade massor är 

anmälningspliktigt. En anmälan om avhjälpandeåtgärder ska upprättas i god tid innan 

arbetena påbörjas om kompletterande undersökningar visar på ämneshalter över 

åtgärdsmål MKM. En särskild hantering (samråd alternativt anmälan beroende på halt) 

krävs för hantering av förorenade rivningsmassor (asfalt) med innehåll av höga halter 

PAH. Massorna kan endast deponeras på deponi med tillstånd att ta emot den typen av 

massor.  

I övrigt gäller enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 att den som äger eller brukar en 

fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10.1.3. Arkeologi  

Fasta fornlämningar omfattas av skydd enligt kulturminneslagen. För att en lämning ska 

kunna bedömas som fast fornlämning krävs att den är från forna tider, att den 

tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven. Enligt 

kulturminneslagen är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd skada en 

fornlämning.  

10.1.4. Miljökontroll och uppföljning 

Syftet med miljökontrollen är att upptäcka brister och hot så tidigt i byggskedet att man 

kan avhjälpa dem innan skadan hunnit bli stor, se avsnitt 6.5 för påverkan under 
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byggtid. Även miljöuppföljningen syftar delvis till att upptäcka brister som behöver 

rättas till, men också till att dra lärdom av resultaten från detta projekt, så att 

kommande projekt kan bli så bra som möjligt. 

Miljökontrollen ska också säkerställa att de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

arbetats in i vägplanen genomförs på ett så bra sätt som möjligt. Miljöuppföljningen är 

de undersökningar som huvudsakligen genomförs efter att åtgärderna är färdigställda 

för att kontrollera deras funktion. 

Det kan också komma krav på kontroll och uppföljning i de anmälningar, tillstånd eller 

dispenser som kan krävas enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken. Både 

miljökontrollen och miljöuppföljning är alltså viktiga återkommande moment efter att 

vägplanen fastställts, det vill säga vid upprättandet av bygghandlingar, upphandling 

samt inte minst i själva byggskedet. Nedan beskrivs därför endast översiktligt de objekt 

eller moment som under arbetet med miljöbeskrivningen av vägplanen har identifierats 

som väsentliga att kontrollera under byggskedet och/eller följa upp efter genomförda 

åtgärder: 

• Skyddsåtgärder i gränszonen vid eventuella fornlämningar. 

• Kontroll av trummor för att säkra att avvattning fungerar och att inte 

vandringshinder uppstår. 

• Särskilda skyddsåtgärder kan behövas för att säkerställa att föroreningar i form 

av exempelvis drivmedel och andra oljeprodukter från arbetsfordon inte når 

mark- och vattenområden.  

• Arbetena kan behöva genomföras vid särskilda tidpunkter för att inte skada mer 

än nödvändigt. Det kan till exempel gälla arbeten i diken. 

• Nivåer och kvalitet på vattnet i enskilda vattenbrunnar. 

• Planerad åtgärd är belägen inom område med förbud mot markavvattning. 

Åtgärder som vidtas avseende VA-anläggning utförs i dialog med berörda 

myndigheter. Kontroll på eventuellt länshållningsvatten kan bli aktuellt. 

• Kontroll av schaktmassor (okulärt och lukt) under entreprenadarbeten för att 

fånga upp ej tidigare påträffade förorenande halter. 

• Skyddsåtgärder för att säkerställa att spridning av invasiva arter (jätteloka och 

eventuellt kanadensiskt gullris). 

 

10.2. Kompletterande undersökningar 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen har inte omfattat hela det område 

som nu är aktuellt för ombyggnation. Kompletterande markmiljöundersökning skall 

utföras inom den västra, ej tidigare undersökta, delen av vägsträckan innan 

entreprenadarbeten för att minska behov av provtagning och förenkla masshantering 

under entreprenaden. Den kompletterande undersökningen inkluderar provtagning av 

jord och grundvatten, i det fall grundvatten påträffas vid undersökningen.  

Naturvärdena kopplat till de diken som i tidigare naturvärdesinventering (Ecocom AB, 

2019) bedömts omfattas av generellt biotopskydd kommer att utredas vidare för att 
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klargöra om vilka eventuella värden som förekommer. Utredningen ska också klargöra 

om dikena har en vidare funktion än avvattning vid platsen. Efter utredningen kommer 

kompensationsåtgärder vid behov tas fram för att minska påverkan.  

11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer 

in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 

ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt 

för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat 

synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit 

efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den 

kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas 

prövas överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor. Beslutet kan 

innehålla villkor som måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett 

underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. 

Detta innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har 

rätt, men också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som 

behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

•  Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 

de villkor som anges i beslutet 

•  Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning 

•  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 
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Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av 

anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som 

berörs, vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer 

som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket 

har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men 

ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som 

behövs för anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

Vägplanen bedöms som förenlig med kommunala planer (se ovan i avsnitt 6.3). 

11.2. Genomförande 

Fastställelse av vägplanen beräknas ske under 2022. Under förutsättning att vägplanen 

vinner laga kraft är merparten av utbyggnaden planerad att utföras under 2022 med ett 

färdigställande under 2023.  

Arbetet med bygghandlingen beräknas utföras under 2022. 

11.3. Finansiering 

Finansiering genom den regionala investeringsplanen, med bedömd totalkostnad 8,8 

mkr.  
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