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Falsterbo - Vellinge

- Trafikplats Kungstorp

- Delen Stora Hammar - Kungstorp
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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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Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – åtgärden

• Breddning av väg för tillkommande körfält i norrgående körriktning genom trafikplats (2+1 väg genom trafikplatsen).

• Breddning av befintlig bro.

• Nya parallellavfarter i båda körriktningar

• Sidoräcke för att undvika intrång på fastigheter

• Sidoförflyttning av befintlig påfart i norrgående körriktning. Detta pga. breddning av befintlig väg för tillkommande körfält i norrgående 

körriktning.
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Naturmiljö

• Trafikplatsen omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken: Måkläppen – Limhamnströskeln.

• Trafikplatsen angränsar till ramsarområdet Falsterbo-Foteviken (se nedan till vänster).

• Marken kring trafikplatsen bedöms vara av påtagligt naturvärde (naturvärde klass 3) (se nedan till höger). Två naturvårdsarter 

återfanns vid fältinventeringen (ask och lundalm, vilka är starkt respektive akut hotade). 

• En kompletterande inventering kommer att utföras under våren 2020.  

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – förutsättningar 

Inventeringsområdet är markerat i lila. Detta 

ska utvidgas under kommande inventering. 

Orangea områden visar mark med påtagligt 

naturvärde. 

Ramsarområde (lila rutigt lager). Åtagandet att bevara ett Ramsarområde innebär att 

områdets ekologiska karaktär inte får försämras.  
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Kulturmiljö

• Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken: Foteviken - Glostorp 

mm (strax nordöst om trafikplatsen).

• Det finns idag inga sedan tidigare kända kulturhistoriska objekt inom/intill 

trafikplatsen men omgivningen överlag är rik på fynd.

• Vid en arkeologisk utredning steg 1 rekommenderades 2 stycken 

utredningsobjekt till en arkeologisk utredning steg 2 (schaktning). Se figur åt 

vänster. Dessa två objekt benämns som utredningsobjekt 3 och 4. 

Utredningsobjekt 3 och 4. Lila linje visar utredningsområdet som 

Arkeologerna hade i sin utredning. Figur hämtad från Arkeologernas 

rapport. 

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – förutsättningar 
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Vattenmiljö

• Grundvattenförekomst – SV Skånes 

Kalkstenar av sedimentär 

bergförekomst.

• Trafikplasten omfattas delvis av 

vattenskyddsområdet Vellinge 

kommuns vattentäkter vid Vellinge och 

Stora Hammar-Räng.

• Följande dikningsföretag 

(båtnadsområde) finns inom 

trafikplatsen: 

Håslöv nr 5 och 30 från 1932 och 

Stora Hammar nr 17 m fl hemman från 

1928 (vilken delvis överlappas av 

Avvägning av vattenavlopp inom St. 

Hammars socken från 1880).

• Inga ytvattenförekomster. 

Vattenskyddsområde (blå streckning). Kartkälla: 

Naturvårdverket 2019. 

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – förutsättningar 

Kartutdrag från Länsstyrelsen Skåne. Figuren visar dikningsföretag. 



7

Boendemiljö och övrigt 

• Det finns flera bostäder som är 

bullerberörda i nuläget (se figurer åt 

vänster). Vissa bostäder har 

bullerskydd. 

• Riksintresse för högexploaterad kust 

enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 

• Trafikplatsen (norra öglan) omfattas av 

landskapsbildskyddet Foteviken m.fl. 

strandområden (se nedan). 

• Föroreningshalten är generellt låg 

enligt utförd markmiljöundersökning. 

Nuläge. Bullerberörda bostäder (i rött) enligt 

solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 

Nuläge. Ekvivalent ljudnivå L,eq [dBA] enligt 

solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – förutsättningar 

Landskapsbildsskydd. Figur från Länsstyrelsen i 

Skåne.
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Riksintressen

• De bevarandevärden som riksintressena avser skydda kommer ej gå förlorade.

Naturmiljö

• Det område med naturvärdes klass 3 som finns intill trafikplatsen kommer att påverkas, vid byggnationen.

• Inget intrång i ramsarområdet kommer att ske. 

Landskap och kulturmiljö

• Inga kulturhistoriska lämningar som är synliga över mark kommer att påverkas och ingen påtaglig förändring av befintliga strukturer i 

området kommer att ske. 

• En ökad visuell samt audiell påverkan kommer att uppstå till följd av ökat markintrång samt ökad trafik. Denna anses vara ringa till följd av 

att upplevelsevärdet i sig är obefintligt inom utredningsområdet samt att ingen byggnation är planerad i höjdled. 

• En arkeologisk utredning steg 2 kommer att påbörjas. 

Vattenmiljö

• Bortledning av grundvatten kan bli aktuellt. Projektet kommer att anpassas för att minimera påverkan. Föreskrifterna avseende den 

skyddade vattentäkten ska följas. Sänkningen kan även påverka omgivande dikningsföretag. 

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – preliminär påverkan 
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Boendemiljö

Skillnaden mellan nollalternativet (om åtgärden ej utförs) för ekvivalent och maximal ljudnivå och om åtgärden utförs håller på att tas fram i detta 

skede. Nedan visas nollalternativen. 

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – preliminär påverkan 

Nollalternativ. Ekvivalent ljudnivå L,eq [dBA] enligt 

solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 
Nollalternativ. Max ljudnivå L,eq [dBA] enligt 

solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 
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Naturresurser 

Det kommer att erfordras nytt markanspråk samt nya massor för att kunna genomföra åtgärderna då vägområdet 

blir större. En del mark är jordbruksmark av klass 10. Åtgärden bedöms troligtvis inte medföra någon betydande 

påverkan vad gäller hushållning med naturresurser. 

Friluftsliv och rekreation 

Trots ökad barriäreffekt till följd av utbyggnaden är den samlade bedömningen att friluftsliv och rekreation gynnas 

av åtgärderna. Detta då allmänhetens tillgänglighet till Falsterbohalvön ökar och således gynnas möjligheten till 

friluftsliv och rekreation av aktuella åtgärder.

Delprojekt 1: Trafikplats Kungstorp – preliminär påverkan 
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Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – åtgärden

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.

Föreslagen åtgärd mellan cirkulationsplats Stora Hammar och 

Trafikplats Kungstorp:

• Enkelsidig breddning av befintlig väg för tillkommande körfält i 

norrgående körriktning (2+2 väg).

• Breddning av befintliga vägtrummor vid Hammarbäcken.

• Nytt sidoräcke för att undvika påverkan på befintligt dike längs 

med väg 100.
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Naturmiljö

• Hela sträckan omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §

miljöbalken: Måkläppen – Limhamnströskeln.

• Sträckan gränsar delvis till natura 2000 enligt art- och habitatdirektivet 

(Vellinge ängar) samt fågeldirektivet (Falsterbo-Foteviken) (se nästa 

slide).

• Sträckan ligger nära naturreservatet Foteviksområdet (se nästa slide).

• Norra sidan av sträckan angränsar också till ramsarområdet Falsterbo-

Foteviken (se nästa slide). 

• Det finns en allé vid cirkulationsplats Stora Hammar som omfattas av 

generellt biotopskydd (se figur till vänster).

• Hammarbäcken (småvatten) omfattas också av generellt biotopskydd 

(se figur till vänster).

• Mark med visst till högt naturvärde finns intill sträckan (se figur till 

vänster).

Utdrag från naturvärdesinventering. 

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Förutsättningar 
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Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Förutsättningar 
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Utredningsobjekt 1 och 2 tillhör delprojekt 2. Dessa rekommenderades av Arkeologerna till en utredning steg 2 Figur hämtad från 

Arkeologernas rapport. 

Kulturmiljö

• Flera fornlämningar är sedan tidigare registrerade nära aktuell vägsträcka.

• Vägen omfattas delvis av ett kulturmiljöstråk: Skånelinjen Per Albin-linjen.

• Vid en arkeologisk utredning steg 1 rekommenderades 2 stycken utredningsobjekt till en arkeologisk utredning steg 2 (schaktning), se 

nedan.  

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Förutsättningar 
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Kartutdrag från Länsstyrelsen Skåne. Figuren visar dikningsföretag. 

Vattenmiljö

• Grundvattenförekomst – SV Skånes Kalkstenar av sedimentär 

bergförekomst.

• Hela sträckan omfattas av vattenskyddsområdet Vellinge kommuns 

vattentäkter vid Vellinge och Stora Hammar-Räng. 

• Hammarbäcken, ej klassad vattenförekomst, korsar väg 100 och 

mynnar i Foteviken. 

• Följande dikningsföretag kan överlappar/berör aktuell sträcka: 

– St. Hammar nr 14 från 1921 (vid cirkulationsplats Stora Hammar).

– Stora Hammar nr 17 m fl hemman från 1928 (överlappas även av Nr 

1, 9, 2 och 11 St. Hammar från 1899). Stora Hammar nr 17 m fl 

hemman har ett öppet dike paralellt längs väg 100 (se figur åt höger), 

även Hammarbäcken ingår i huvudfåran.  

– Avvägning av vattenavlopp inom St. Hammars socken korsar 

sträckan i norr. 

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Förutsättningar 
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Bullerberörda bostäder (i rött) övriga bostadshus (svart) samt skolor (i ljusgul) enligt solfjädersberäkning. 

Figuren är ett arbetsmaterial.

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Förutsättningar 

Boendemiljö och övrigt 

• Det finns två bostäder som är bullerberörda i nuläget (se 

figurer åt vänster). 

• Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 §

miljöbalken.

• Sträckan angränsar till landskapsbildskyddet Foteviken m.fl. 

strandområden.

• Föroreningshalten är generellt låg enligt utförd 

markmiljöundersökning. 

Nuläge. Ekvivalent ljudnivå L,eq [dBA] enligt solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 
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Riksintressen

• De bevarandevärden som riksintressena avser skydda kommer ej gå förlorade.

Naturmiljö

• Åtgärden har anpassats så att inget intrång i området norr om sträckan som omfattas av Natura 2000, Ramsarkonventionen och 

landskapsbildsskydd sker.  

• En inplanterad poppelallé vid Cirkulationsplats Stora Hammar kommer delvis att avverkas. Åtgärden har anpassats för att minimera intrånget. Allén 

omfattas av generellt biotopskydd. 

• Intrång (förlängning av trummor) kommer att ske i Hammarbäcken. Vattnet omfattas av generellt biotopskydd. 

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

• Artskyddsdispens kommer troligtvis att bli aktuellt då den skyddade blomman Knölvial hittades nära Toppengallerian. Dess bevarandestatus 

bedöms ej påverkas. 

• Breddningen innebär ett ökat flöde av dagvatten åt norr (in i Natura 2000-område). Flödesändringen utreds. 

Vattenmiljö

• Åtgärden har anpassats (bredare slänter) för undvika intrång i en av dikningsföretagets huvudfåror (Stora Hammar nr 17 m fl hemman). 

• Intrånget i Hammarbäcken som nämns ovan under Naturmiljö berör även dikningsföretaget Stora Hammar nr 17 m fl hemman andra huvudfåra.

• Bortledning av grundvatten kan bli aktuellt till följd av den nya gång- och cykelpassagen. Projektet kommer att anpassas för att minimera påverkan. 

Föreskrifterna avseende den skyddade vattentäkten ska följas. 

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Prel. påverkan  
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Landskap och kulturmiljö

• Ingen påtaglig förändring av befintliga strukturer i området kommer att ske. 

• Intrång kommer tangera en fornlämningsyta (boplats). En arkeologisk utredning steg 2 kommer 

emellertid att påbörjas. 

• En ökad visuell samt audiell påverkan kommer att uppstå till följd av ökat markintrång samt ökad 

trafik. Denna anses vara ringa till följd av att upplevelsevärdet i sig är obefintligt inom 

utredningsområdet samt att ingen byggnation är planerad i höjdled. 

Naturresurser 

• Det kommer att erfordras nytt markanspråk samt nya massor för att kunna genomföra åtgärderna 

då vägområdet blir större. En del mark är jordbruksmark av klass 10. Åtgärden bedöms inte 

medföra någon betydande påverkan vad gäller hushållning med naturresurser.

Friluftsliv och rekreation 

• Trots ökad barriäreffekt till följd av utbyggnaden är den samlade bedömningen att friluftsliv och 

rekreation gynnas av åtgärderna. Detta då allmänhetens tillgänglighet till Falsterbohalvön ökar 

och således gynnas möjligheten till friluftsliv och rekreation av aktuella åtgärder.

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Prel. påverkan  

Fornlämningen (boplatsen) i förhållande till åtgärden. 
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Boendemiljö

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

nollalternativen. De bostäder som kan utsättas för mer buller till följd av åtgärden kan komma till att erbjudas bullerskyddsåtgärder, om så är 

samhällsekonomiskt lönsamt. 

Nollalternativ. Ekvivalent ljudnivå L,eq [dBA] enligt 

solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 
Nollalternativ. Max ljudnivå L,eq [dBA] enligt 

solfjädersberäkning. Figuren är ett arbetsmaterial. 

Delprojekt 2: Delen Stora Hammar – Kungstorp – Prel. påverkan  
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