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Samråd vägplan

Väg 100,

Falsterbo - Vellinge

- Trafikplats Kungstorp

- Delen Stora Hammar - Kungstorp

2020-03-25
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Agenda

• Presentation av medverkande

• Syfte med samrådsmöte

• Vägplanernas formella handläggning och tidplan

• Presentation av planförslag

– Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp

– Delprojekt 2: Cirkulationsplats Stora Hammar - Kungstorp

• Så här lämnar du synpunkter

• Tid att diskutera och ställa frågor vid olika stationer med särskilt fokus kring:

– Förslag till åtgärder

– Miljökonsekvenser

– Markfrågor
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Presentation av medverkande

• Fredrik Holmlund Projektledare, Trafikverket

• Adriana Contreras Espinoza Markförhandlare, Trafikverket

• Martin Hedman Miljöspecialist, Trafikverket

• Linnea Wickberg Projektingenjör, Trafikverket

• Andreas Rudnai Projekteringsledare, Sweco

• Therese Eklund Miljöansvarig, Sweco

• Matilda Hammarberg Markfrågor, Sweco

• John Kilefors Ansvarig vägutformning, Sweco
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Syfte med samrådsmöte

• Informera om bakgrund till projektet, 

planläggningsprocessen och om planförslaget

• Ge möjlighet att ställa frågor, lämna 

synpunkter och bidra med idéer och kunskap

Vägplan, 
- Trafikplats Kungstorp

- Delen Stora Hammar - Kungstorp
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• Ett vägprojekt genomförs i följande steg:

Planering av vägprojekt

Åtgärdsval Vägplan Bygghandling Byggskede
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• Arbetet med vägplan innebär utredning av:

• Placering och utformning av åtgärder som uppfyller syftet med projektet 

• Åtgärdernas konsekvenser och markbehov

Planering av vägprojekt

Åtgärdsval Vägplan Bygghandling ByggskedeÅtgärdsval Vägplan Bygghandling Byggskede
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Vägplanernas formella handläggning och tidplan

Beslut om betydande 

miljöpåverkan

(mars, 2020)

Samrådsmöte

(25 mars 2020)

Samråd

(dec 2019-jan 2020)

Granskning

(Hösten, 2020)

Fastställelseprövning

(Våren, 2021)

Här kan du påverka!

Planerad byggstart

(Delprojekt 1 & 2: 

år 2024)

Här är vi nu!

Här kan du påverka!

Samråd Granskning
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• Omfattar väg 100 mellan Falsterbo 

och trafikplats Kungstorp

• Uppdelat i tre delprojekt
– Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp

– Delprojekt 2: Cirkulationsplats Stora 

Hammar - Kungstorp

– Delprojekt 3: Falsterbo – Stora Hammar

Dagens samrådsmöte gäller delprojekt 1 och 2. För 
delprojekt 3 bedöms ingen vägplan krävas.

Presentation av planförslag - Projektets omfattning
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• Problem och brister:

– Längs stråket finns brister avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet

– Under tider med hög trafik finns även brister i framkomlighet

• Projektets syfte:

– Ökad marknadsandel för kollektivtrafik, gång och cykel

– Värna tillgängligheten på det övergripande vägnätet

Presentation av planförslag - Bakgrund
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• Projektmål:

– Lösningarna skall bidra till att genomföra det regionala 

Superbusskonceptet - göra det mer attraktivt att åka kollektivt i stråket 

Malmö - Falsterbonäset

– Åtgärderna skall ge en acceptabel framkomlighet för alla fordonsslag

Presentation av planförslag - Bakgrund
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• Roller i projektet:

– Trafikverket: Driver vägplaneprocessen och ansvarar för åtgärder i 

anslutning till befintlig väg

– Vellinge kommun: Ansvarar för kommunala gång- och cykelvägar samt 

att cykel- och pendlarparkering finns tillgänglig

– Skånetrafiken: Ansvarar för fordon och linjedragning

Presentation av planförslag - Bakgrund
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Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp
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Breddning av väg för tillkommande körfält i 

norrgående körriktning genom trafikplats 

(2+1 väg genom trafikplatsen)

Breddning av befintlig bro

Befintlig bro

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp
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Nya parallellavfarter i båda körriktningar

Sidoräcke för att minimera intrång på fastigheter

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp
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Sidoförflyttning av befintlig 

påfart i norrgående 

körriktning pga. breddning 

av befintlig väg för 

tillkommande körfält i 

norrgående körriktning

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärd för 

gång- och cykeltrafikanter i 

befintlig korsning

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp
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Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – miljöförutsättningar

• Riksintresse för naturvård, 

kulturmiljö, högexploaterad 

kust

• Angränsar till ramsarområdet

• Vattenskyddsområde

• Naturvärdesinventering

• Markmiljöprovtagning

• Mätning av 

grundvattennivåer

• Arkeologisk undersökning

• Modellering av buller
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Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – miljöpåverkan

Naturmiljö

De naturvärden (flora) som finns intill trafikplatsen kommer gå förlorade där byggnation kommer att ske.

Landskap och kulturmiljö

Visuell samt audiell påverkan kommer att uppstå till följd av ökat markintrång samt ökad trafik. Denna anses 

dock vara av mindre karaktär.

Vattenmiljö

Bortledning av grundvatten kan bli aktuellt.

Boendemiljö

Hur stor bullerpåverkan mellan nollalternativ (om åtgärden ej utförs) och om åtgärden utförs håller på att tas 

fram i detta skede.

Naturresurser 

Mindre andel jordbruksmark klass 10 tas i anspråk. 

Friluftsliv och rekreation 

Gynnas av åtgärderna.
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Delprojekt 2: Delen Stora Hammar - Kungstorp
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Föreslagna åtgärder vid Toppenområdet:

Dubbelsidig breddning av befintlig väg för bussangöring 

till plattformar samt tillkommande körfält i norrgående 

körriktning

Nya busshållplatser

anpassade för

regional superbuss

Ny gång- och cykelport

2,5 m frihöjd

4,85 m fri portbredd

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar - Kungstorp
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Föreslagen åtgärd mellan cirkulationsplats Stora Hammar och Trafikplats Kungstorp:

Enkelsidig breddning av befintlig väg för tillkommande körfält i norrgående körriktning

(2+2 väg)

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar - Kungstorp
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Föreslagen åtgärd vid Hammarbäcken:

Breddning av befintliga vägtrummor vid 

Hammarbäcken

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar - Kungstorp
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Föreslagen åtgärd söder om trafikplats Kungstorp:

Nytt sidoräcke för att minimera påverkan på befintligt 

dike längs med väg 100

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar - Kungstorp
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Föreslagna åtgärder söder om trafikplats Kungstorp:

Sidoräcke för att minimera intrång på fastighet 

Stängning av åkeranslutning

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar - Kungstorp
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Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp –

miljöförutsättningar

• Riksintresse för naturvård, 

högexploaterad kust

• Trafikplatsen angränsar till 

ramsarområdet

• Naturreservat, Natura 2000

• Vattenskyddsområde

• Dikningsföretag

• Landskapsbildsskydd

• Naturvärdesinventering

• Markmiljöprovtagning

• Mätning av grundvattennivåer

• Arkeologisk undersökning

• Modellering av buller
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Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – miljöpåverkan

Naturmiljö

• Inget intrång i naturvårdsområden (dock sker ett ökat dagvattenflöde åt norr). Intrång i allé och Hammarbäcken som omfattas av generellt biotopskydd. 

• Små till påtagliga värden i befintliga vägdiken (åt söder) samt dess omedelbara närhet kommer att gå förlorade. 

• Artskyddsdispens kan komma att bli aktuellt (Knölvial). 

Vattenmiljö

• Inget intrång i dikningsföretags huvudfåra.

• Bortledning av grundvatten kan bli aktuellt till följd av den nya gång- och cykelpassagen. 

Landskap och kulturmiljö

Visuell samt audiell påverkan kommer att uppstå till följd av ökat markintrång samt ökad trafik. Denna anses vara dock vara av mindre karaktär.

Boendemiljö

Hur stor bullerpåverkan mellan nollalternativ (om åtgärden ej utförs) och om åtgärden utförs håller på att tas fram i detta skede.

Naturresurser 

Mindre andel jordbruksmark klass 10 tas i anspråk. 

Friluftsliv och rekreation 

Gynnas av åtgärderna.
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Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 2020-04-06 och lämnas per delprojekt

Synpunkter skickas:

• Med post till: Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge

• Via e-post: investeringsprojekt@trafikverket.se

Ange ärendenummer för respektive delprojekt

• Delprojekt 1: TRV 2019/22248

• Delprojekt 2: TRV 2019/22411

Material finns även på Trafikverkets hemsida (https://www.trafikverket.se/nara-

dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/malmo-naset/100falsterbo-kungstorp/) 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/malmo-naset/100falsterbo-kungstorp/
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Tid för att diskutera och ställa frågor

• Tack för Er uppmärksamhet, nu finns möjlighet att diskutera och ställa 

frågor!

• Stationer med särskilt fokus kring:

– Förslag till åtgärder

– Miljökonsekvenser

– Markfrågor

• Vellinge kommun finns på plats för att diskutera frågor som kommunen 

ansvarar för.
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