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 Sammanfattning 
I Uddevalla kommun, mellan Ammenäsvägen och Västra Sundskogsvägen vid 
Sundsstrand saknas idag en länk för oskyddade trafikanter. Trafikverket tillsammans 
med Uddevalla kommun avser därför att bygga en cirka 2 700 meter lång gång- och 
cykelväg längs väg 679 för att öka trafiksäkerheten. Detta samrådsunderlag ligger till 
grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och är en del av det första 
skedet i arbetet med att ta fram en vägplan. 

Planerad gång- och cykelväg ligger inom riksintresse för högexploaterad kust och i 
närheten av riksintresse för friluftsliv. Båda bedöms påverkas i positiv riktning då gång- 
och cykelvägen ger bättre förutsättningar för ett rörligt friluftsliv. I närområdet finns 
även riksintresse naturvård samt att projektet går under väg E6 som är av riksintresse 
för kommunikation.   

Planerad gång- och cykelväg riskerar att medföra intrång i flera naturvärdesobjekt längs 
med sträckan, bland annat artrika vägkanter och en bäck som rinner längs med vägen. I 
området förekommer de fridlysta arterna vanlig groda och spillkråka. Hänsyn kommer 
att tas till naturvärdena och de skyddade arterna i det fortsatta arbetet.  

Kulturvärden utmed sträckan utgörs av bland annat stenåldersboplatser som kan 
komma att påverkas direkt av gång- och cykelvägen. Det bedöms finnas risk att stöta på 
icke kända fornlämningar längs sträckan Gång- och cykelvägen kommer att anpassas så 
att kulturvärden utmed sträckan i möjligaste mån kan bevaras. 

Trafikverket gör bedömningen att projektet ej kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, oavsett vilken sida om väg 679 gång- och cykelvägen anläggs på. 
Projektet bedöms inte medföra någon risk för påtaglig skada gällande riksintressen. 
Markintrång i samband med anläggning av gång- och cykelvägen kommer att ske i 
anslutning till vägen. 

I den fortsatta planläggningsprocessen kommer gång- och cykelvägens utformning 
utredas vidare. Även fortsatt inventering av befintligheter som ledningar och brunnar 
med mera kommer att ske. 
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 Inledning 
Trafikverket planerar tillsammans med Uddevalla kommun att bygga en gång- och 
cykelväg längs med väg 679, mellan Ammenäs och Sundsstrand. Ett första steg i arbetet 
med att bygga en gång- och cykelväg är att ta fram en vägplan. 

Nedan presenteras bakgrund till projektet, hur planläggningsprocessen fungerar och 
avgränsningar som har gjorts. Vidare i rapporten beskrivs befintligheter i vägens 
närområde, förslag på utformning och placering av gång- och cykelvägen samt vilka 
effekter projektet kan tänkas medföra. Förslag på åtgärder som planeras för att 
minimera negativ påverkan på miljön, bedömning av projektets miljöpåverkan och hur 
arbetet fortsätter efter samrådsunderlaget avslutar rapporten. 

2.1. Bakgrund 

Väg 679 går från Lerbomotet och norrut via Berg, Sund och Hova till Grohed. Vägen är 
belägen cirka en mil sydväst om Uddevalla i Bohuslän. Längs väg 679 finns flera 
bostadsområden, bland annat Ammenäs, Skäret och Sundsstrand. Idag kan inte 
oskyddade trafikanter ta sig mellan Ammenäs och Sundsstrand på ett trafiksäkert sätt. 
De är hänvisade till vägen där de måste samsas med övrig trafik. Från Sundsstrand finns 
en gång- och cykelförbindelse till Gustavsberg med vidare koppling till Uddevalla.  

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister har Trafikverket och Uddevalla 
kommun tillsammans startat ett projekt med förslag på att bygga en gång- och cykelväg 
längs väg 679. Den planeras att bli cirka 2 700 meter och förläggas mellan 
Ammenäsvägen i sydväst och Västra Sundskogsvägen i nordost, se Figur 1. Projektet 
innebär att ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Ammenäs och Uddevalla 
skapas. 

För att Trafikverket ska kunna bygga en gång- och cykelväg behöver en vägplan tas fram. 
Planprocessen består av fyra skeden där samrådsunderlag är den första delen. Med hjälp 
av underlaget beslutar länsstyrelsen om projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej. Synpunkter kan lämnas fram till att vägplanen fastställs. 
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Figur 1. Orienteringskarta. Projektets sträcka är markerad med en bred, röd linje. 

2.2. Tidigare utredningar 

Trafikverket har i en tidigare problemstudie från år 2017, undersökt trafiksituationen på 
väg 679. I studien framgår det att oskyddade trafikanter som färdas längs väg 679 är 
hänvisade till vägrenen som ofta är smal, mellan 0,1–0,4 meter bred (Trafikverket 2017).   

2.3. Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter längs väg 679.  

Projektmålen är att:  

· Anlägga tydliga och säkra anslutningar till befintlig väg samt planerad gång- och 
cykelväg 

· Bibehålla och om möjligt förstärka befintliga naturvärden såsom artrika 
vägkanter, bokallé och lämpliga grodbiotoper 

2.4. Planläggningsprocessen 

Projektet planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som 
slutligen leder fram till en vägplan, se Figur 2.   

Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag, samrådshandling, 
granskningshandling och fastställelsehandling. I planläggningsprocessen utreds var och 
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hur vägen ska byggas. En fastställd vägplan ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det 
sätt som redovisas i vägplanen. 

 

Figur 2. Planläggningsprocessen för projekt som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Röd 
pil visar var i planläggningsprocessen projektet befinner sig.  
 

I början av planläggningsprocessen tar Trafikverket fram ett underlag, 
samrådsunderlag, som beskriver hur projektet kan påverka miljön. I samrådsunderlaget 
ska de förutsättningar och intressen som finns i området redovisas, samt olika 
åtgärdsalternativ och möjliga konsekvenser av dessa beskrivas. Med hjälp av 
samrådsunderlaget beslutar länsstyrelsen om projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till 
vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 
försiktighets- och skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan godkännas 
av länsstyrelsen. Vid betydande miljöpåverkan ska Trafikverket samråda med övriga 
statliga myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilda som kan antas bli berörda. 

Om projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan tas en 
miljöbeskrivning fram, oftast som en del av planbeskrivningen.  

Samråd är viktigt under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket för 
dialog och inhämtar synpunkter från andra myndigheter, organisationer, allmänhet och 
enskilt berörda. Samråd kan ske via allmänna och enskilda möten, via e-post, brev samt 
via informationsmaterial. När allmänheten kallas till möten sker detta genom 
annonsering i dagspressen och särskilt berörda kallas via brev. Det finns möjlighet att 
lämna synpunkter under hela samrådsprocessen fram till att vägplanen fastställs. 
Synpunkter kan lämnas under samrådsmöten, genom att ringa, skicka e-post eller brev 
till Trafikverket.   

Alla inkomna synpunkter sammanfattas i en samrådsredogörelse. Synpunkter som 
kommer in i ett tidigt skede i planläggningsprocessen utgör en viktig del i länsstyrelsens 
beslut om betydande miljöpåverkan. 

När vägplanen varit på samråd och eventuellt justerats och kompletterats, blir 
planförslaget en granskningshandling som ska finnas tillgänglig för granskning hos 
Trafikverket samt på lämplig plats i anslutning till projektet.  

Slutligen lämnas vägplanen in för fastställelseprövning, vilket innebär att beslut tas om 
vägens placering och utformning samt vilka eventuella villkor som ska gälla för 
genomförandet av projektet. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan 
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planen vinner laga kraft. Först efter detta kan byggnationen av gång- och cykelvägen 
påbörjas. 

 Avgränsningar 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Utredningsområdet för vägplanen ska täcka in tänkbara lokaliseringar och utformningar 
av den planerade gång- och cykelvägen. I detta projekt innefattar det väg 679 och dess 
närområde, mellan korsningen med Ammenäsvägen i sydväst och korsningen med 
Västra Sundskogsvägen i nordöst, se Figur 3. 

 

Figur 3. Utredningsområdet är markerat med svart streckad linje 

 
Beskrivningen av projektets effekter begränsas geografiskt till ett influensområde. 
Influensområdet täcker in det område där miljöeffekter kan uppstå. Dess storlek 
varierar beroende på vilken miljöaspekt som studeras. För de aspekter som är fysiskt 
knutna till vägens närmaste miljö sammanfaller influensområdet med 
utredningsområdet. För andra aspekter är influensområdet större, till exempel kan 
arbete i vatten medföra grumling som sprids nedströms. Även områden som kommer att 
påverkas under byggnationstiden innefattas i utrednings- och influensområdet. 

3.2. Tid 

Byggstart planeras till år 2021 och byggnationen väntas vara klar senast år 2023. 
Redovisning av byggskedets konsekvenser baseras på denna period. Bedömningar som 
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görs för driftskedet har en tidshorisont fram till år 2030 då effekter och konsekvenser av 
projektet förväntas ha slagit igenom. 

 Förutsättningar i utrednings- och 
influensområdet 

Detta kapitel redovisar förutsättningar för de aspekter som finns i anslutning till 
sträckan. I kapitel 6 redovisas påverkan och effekter på dessa förutsättningar. 

4.1. Upplevelsen och användningen av landskapet 

I ett inledande skede i projektet har underlag till en landskapsanalys för området tagits 
fram. Delar av framtaget materialet har bearbetats och beskrivs i kommande tre stycken.   

4.1.1. Rumslighet och karaktär 

Landskapet vid utredningsområdet ligger i ett kustnära sprickdalslandskap. Området 
karaktäriseras av breda sprickdalar som löper i nord-sydlig och nordost-sydvästlig 
riktning. Sprickdalarna består främst av jordbruksmark som avgränsas av skogbeklädda 
hällmarker. Mot havet övergår hällmarkerna till öar och sprickdalarna blir havsvikar och 
fjordar.  

Landskapet har utifrån lokalt särskiljande egenskaper delats in i mindre 
karaktärsområden. Totalt har fyra karaktärsområden identifierats och avgränsats som 
berör utredningsområdet: 

1. Sammanhållen bebyggelse vid Norgård 

2. Kuperat barrskogslandskap öster om Ammenäs 

3. Jordbrukslandskap öster om Ammenäs  

4. Sunds lövskogslandskap 

Karaktärsområdena är kopplade med nummer till karta i Figur 4.  
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Figur 4. Karta över områdets landskapstyper och karaktärsområden 

 
Projektets vägsträcka börjar i väst vid infarten till Ammenäs där det ligger en 
pendelparkering och busshållplats på vägens norra sida, se Figur 5. Längs vägens södra 
sida sträcker sig en långsträckt höjd klädd av barrskog med inslag av lövträd. I 
skogsområdets kantzon växer yngre blandskog intill vägen, se Figur 6.  
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Figur 5. Intill korsningen mellan väg 679 och Ammenäsvägen finns en pendelparkering och 
busshållplats.  
 

 

Figur 6. I kantzonen av barrskogsområdet växer yngre blandskog. 

 
På vägens norra sida breder ett flackt jordbrukslandskap ut sig med åkermark, 
gräsmarker och vall. Vid denna del erbjuds vida utblickar över det öppna landskapet och 
Uddevallabron utgör ett tydligt landmärke i norr, se Figur 7. Efter skogsområdet 
förstoras landskapsrummet ytterligare då jordbrukslandskapet tar vid även på den södra 
sidan av vägen. 

Strax innan avtagsvägen mot Skäret, Skärets bryggväg, rinner en bäck västerut genom 
jordbrukslandskapet nära vägen på dess norra sida. Delar av bäcken kantas av 
lövvegetation och rinner efter drygt två kilometer ut i Havstensfjorden som ligger väster 
om utredningsområdet. Bäckens sträckning öster om Skärets bryggväg går parallellt 
med vägens norra sida i ungefär 300 meter. Innan dess rinner den på vägens södra sida i 
ett rakt dike över en åker. 



 

  Sida 13 (45) 

 

Figur 7. Uddevallabron utgör ett tydligt landmärke i det öppna jordbrukslandskapet.  
 

Vägen rör sig relativt plant genom landskapet och upplevs vara anpassad till omgivande 
mark med en låg profil som inte stör landskapsbilden. Ungefär mitt på vägsträckan 
passerar väg 679 genom en vägbro under E6:an. Öster om E6:an kommer ett kortare 
parti, på ungefär 150 meter, där vägen kantas av omväxlande öppen jordbruksmark och 
delvis trädbevuxen mark. Vidare österut kantas vägen av lövskog där det dominerande 
trädslaget är bok. Efter Sunds herrgård kantas vägens norra sida av en bokallé, se  
Figur 8. Allén är ett betydelsefullt element för landskapsbilden vars trädkronor sträcker 
ut sig och bildar ett lövtak över vägen. Direkt norr om allén sluttar terrängen brant 
nedför och skapar en ravin. Efter allén övergår lövskogen successivt till barrskog med 
inslag av lövträd. I den östra delen av utredningsområdet är delar av skogen avverkad 
och sträckan avslutas vid busshållplatsen Sundsstrand.  

 

Figur 8. Till vänster i bild syns bokallén som kantar vägen. 
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4.1.2. Bebyggelse och verksamhet 

Norr om sträckan finns flera bostadsområden, exempelvis Ammenäs, Skäret och 
Sundsstrand. Bostadsområdena ligger dock inte i direkt anslutning till vägen utan på ett 
avstånd av 100–400 meter från vägen.  

Ammenäs var från början ett sommarstugeområde. Enligt gällande översiktsplan ökar 
både antalet åretruntboende i fritidshus och nybyggnationer i området (Uddevalla 
kommun 2010). År 2017 var invånarantalet i Ammenäs 580 personer (Uddevalla 
kommun 2018). 

Strax öster om E6:an ligger Sunds herrgård med omgivande herrgårdsmiljö på den 
södra sidan av vägen.  

4.1.3. Målpunkter, rörelsemönster och barriärer 

Genom en strukturanalys över området har ett viktigt stråk mellan Ammenäs och 
Sundsstrand identifierats. Analysen utgår från landskapets strukturella förutsättningar, 
med bland annat målpunkter, bebyggelse och befintliga vägar. Resultatet ger därav inte 
information om människors faktiska rörelse eller nyttjande av landskapet och 
beskrivningen kan komma att ändras efter att synpunkter inhämtats från enskilda 
särskilt berörda och allmänheten. 

Väg 679 förbinder Ammenäs med Sundsstrand. I dagsläget finns ingen gång- och 
cykelväg mellan dessa bostadsområden. Både vägen och vägrenen är smal vilket innebär 
bristande säkerhet och därmed en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  

Många av de målpunkter som finns längs med vägsträckan ligger inte i direkt anslutning 
till vägen, men den väg som leder fram till målpunkterna ansluter till väg 679. I 
Ammenäs finns exempelvis bryggor med flera båtplatser. En del av skärgårdsbåtarna 
från Uddevalla lägger även till i Ammenäs (Skärgårdsbåtarna 2019). Ungefär mitt på 
sträckan finns även en avtagsväg på norra sidan av väg 679 som går till en badplats och 
kursgården Sundsviksgården. 

Längs med vägsträckan finns fem busshållplatser, se Figur 9. Ungefär mitt på sträckan 
passerar väg 679 under E6:an. E6:an skär rakt genom landskapet och skapar en riktning 
som bryter landskapets naturliga riktning. Inom utredningsområdet följer den naturliga 
riktningen bäcken och dalgången genom det öppna jordbrukslandskapet. E6:an utgör 
även en gräns samt en barriär då den bara kan passeras vid planskilda passager.  

Från bostadsområdet Sundsstrand finns en gång- och cykelförbindelse till Gustavsberg 
med vidare koppling till Uddevalla. Anslutningen till denna förbindelse är en viktig 
målpunkt då den tillsammans med projektets planerade gång- och cykelväg ger 
möjlighet för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt ta sig mellan Ammenäs 
och Uddevalla. 
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Figur 9. Strukturanalys över området 
 

4.2. Markanvändning och planförhållanden 

4.2.1. Riksintressen  

Enligt 3 och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 
perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot 
exploateringsföretag eller andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen. 

Högexploaterad kust 
Hela sträckan ingår i Kustområdet och skärgården i Bohuslän som är av riksintresse för 
högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Värdet ligger i hela områdets samlade 
natur- och kulturmiljövärden, till exempel fjordar, skärgårdar, dalgångar, bergknallar, 
odlingslandskap, fiskelägen, äldre gårds- och vägstrukturer och fornlämningar som 
tillsammans skapar ett karaktäristiskt landskap och goda förutsättningar för turism och 
friluftsliv (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2000). 
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Friluftsliv 
Strax norr om sträckan ligger Havstensfjorden som är av riksintresse för friluftsliv enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 10. Riksintressets värden består av områden som har 
goda förutsättningar för friluftsaktiviteter samt berikade upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer. Det finns rika möjligheter till bad, båtliv och vandring. Området har varit 
viktigt för rekreation under mer än hundra år (Länsstyrelsen Västra Götalands län 
2006).  

Naturvård 
Strax norr om sträckan ligger Sund som är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken, se Figur 10. Israndsbildningen i Sund anses av Sveriges Geologiska 
Undersökning vara den mäktigaste i landet, då den på en begränsad yta uppvisar ett 
stort antal oskadade strandlinjekaraktärer på skilda nivåer (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 2008). 

Kommunikationer 
E6:an som korsar väg 679 är av riksintresse för kommunikationer enligt 3. kap 8 § 
miljöbalken, se Figur 10. Genom Västra Götalands län är E6:an viktig för långväga resor 
och näringslivets transporter. 

 

Figur 10. Riksintressen i området. Hela utredningsområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad 
kust.   
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4.2.2. Strandskydd 

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och 
samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandlinjen, men länsstyrelsen har 
möjlighet att utvidga området upp till 300 meter om det bedöms nödvändigt för att 
säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13–18 §§ 
miljöbalken. 

Bäcken som rinner i sydvästlig riktning från korsningen med Skärets bryggväg omfattas 
av det generella strandskyddet på 100 meter, se Figur 11. Inom ett strandskyddat 
område får inte vissa åtgärder utföras enligt 7 kap. 15 § miljöbalken. I enlighet med 7 
kap. 16 § miljöbalken behövs ingen separat dispens för intrång i strandskyddat område 
vid byggande av allmän väg i samband med en fastställd vägplan. Strandskyddets syfte 
kommer att beaktas i kommande arbete inom planläggningsprocessen samt ske i samråd 
med länsstyrelsen. 

 

Figur 11. Strandskyddsområden i området kring sträckan 

4.2.3. Generellt biotopskydd 

Småvatten, stenmurar och alléer i jordbruksmark är några av de små mark- och 
vattenområden som är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden. De är därför 
skyddade i hela landet enligt det generella biotopskyddet som beskrivs i 7 kap. 11 § 
miljöbalken. Skyddsbestämmelserna innebär att man inom ett biotopskyddat område 
inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det 
finns särskilda skäl kan dispens från förbudet fås från länsstyrelsen. I enlighet med 7 
kap. 11 a § miljöbalken behövs ingen separat dispens för intrång i biotopskyddat objekt 
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vid byggande av väg i samband med en fastställd vägplan. Syftet med generellt 
biotopskydd kommer att beaktas i kommande arbete inom planläggningsprocessen samt 
ske i samråd med länsstyrelsen. 

Inom utredningsområdet finns fem objekt som omfattas av generellt biotopskydd, vilka 
identifierats under genomförd naturvärdesinventeringen, se Figur 12. Fyra av dem är 
delar av den bäck som rinner genom utredningsområdet (objekt 1–4). Dessa 
sammanfaller med naturvärdesobjekten 5, 10 och 11 i Figur 13. Det femte objektet är den 
bokallé som ligger i den nordöstra delen av utredningsområdet (objekt 5) tillika 
naturvärdesobjekt 20 i Figur 13. 

 

Figur 12. Fem objekt längs sträckan omfattas av generellt biotopskydd  

4.2.4. Kommunala planer 

I gällande översiktsplan omnämns att det finns behov av nybyggnation samt 
vidareutveckling av befintliga gång- och cykelvägar i kommunen. Målet är att det ska 
finnas goda gång- och cykelmöjligheter i hela kommunen (Uddevalla kommun 2010).  

Vid Västra Sundskogsvägen överlappar en liten del av utredningsområdet planområdet 
för Forshälla-Sund 1:8, Sundskogen/Sundsstrand. Detaljplanen vann laga kraft i början 
av 2018. I planbeskrivningen anges att Sundskogen är tänkt att bli Uddevalla kommuns 
nästa stora utbyggnadsområde för bostäder. Den del av planområdet som överlappar 
med utredningsområdet är avsatt för naturområde med gångstigar, gång- och 
cykelvägar, med mera (Uddevalla kommun 2017). 
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4.2.5. Markanspråk 

När gång- och cykelvägen ska anläggas kommer mark att tas mark i anspråk med vägrätt 
för den mark som behövs för gång- och cykelvägens utbredning. Hur mycket mark det 
handlar om varierar utifrån de förutsättningar som finns, men Trafikverket strävar efter 
att göra så små intrång som möjligt. 

Längs sträckan finns både åkermark och produktionsskog på båda sidor av vägen. På 
den norra sidan av väg 679 finns fem väganslutningar, ett flertal åkeranslutningar och 
en skogsanslutning. På den södra sidan av väg 679 finns fyra väganslutningar, ett flertal 
åkeranslutningar och ett fåtal skogsanslutningar.  

Vid Ammenäsvägen finns en fastighet med registrerad energibrunn på den västra sidan 
av väg 679. Vid Sund finns en fastighet med en registrerad dricksvattenbrunn på den 
södra sidan av väg 679. (Sveriges geologiska undersökning, Kartvisare)  

Under samrådsförfarandet kan även fler aspekter gällande markanspråk synliggöras. 
Dessa kommer att hanteras vidare i planläggningsprocessen.  

4.3. Miljöförutsättningar 

4.3.1. Naturmiljö  

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning AB 2017) har genomförts enligt 
metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014. Metoden innebär i korthet att 
geografiska områden klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter och 
avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. De naturvärdesklasser 
som använts redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS 199000:2014 

Klass 1 
Högsta naturvärde 

Klass 2 
Högt naturvärde 

Klass 3 
Påtagligt naturvärde 

Klass 4 
Visst naturvärde 

 
Inom utredningsområdet har totalt 22 naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats, se 
Figur 13. Fyra av dem har påtagligt naturvärde (klass 3) och resterande arton har visst 
naturvärde (klass 4). Nedan följer en översiktlig beskrivning av områdets identifierade 
naturvärden.  
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Figur 13. Karta över utpekade naturvärdesobjekt med nummer som hänvisas till i text. 

 
I de sydvästra delarna av utredningsområdet finns stora arealer åkermark och 
kultiverade gräsmarker. Vissa delar av gräsmarkerna (objekt 1, 4, 7 och 13) har bedömts 
ha visst naturvärde (klass 4), framförallt på grund av en hög artrikedom av kärlväxter 
och insekter. Väster om E6:an finns också flera vägkanter med en artrik flora. Två av 
dessa (objekt 3 och 9) har påtagligt naturvärde (klass 3). Här finns hävdgynnade arter 
som blåsuga och svinrot. Övriga vägkanter (objekt 6, 12 och 23) har visst naturvärde 
(klass 4). Vägkanter är viktiga habitat för sådana växter och insekter som trängts undan 
från sina tidigare livsmiljöer i odlingslandskapet.  

Tre av naturvärdesobjekten på västra sidan om E6:an utgörs av en mindre uträtad bäck. 
Bäcken har sitt ursprung söder om väg 679 och når utredningsområdet vid ungefär 
mitten av sträckan (objekt 11), där den korsar vägen. Bäcken fortsätter sedan västerut på 
norra sidan om väg 679 (objekt 10). Objekt 10 och 11 omfattas av visst naturvärde 
(klass 4). Vid Skärets bryggväg viker bäcken av från utredningsområdet. Här finns ett 
område (objekt 5) där bäcken skuggas av sälg, klibbal, björk och asp. Objektet omfattas 
av påtagligt naturvärde (klass 3) knutet till permanent vattenföring och förekomst av 
block, sten och trädrötter. 

Längst i söder, på den östra sidan av vägen finns en produktionsgranskog utan 
naturvärde. Nära vägen finns dock på ett ställe en grov ek med visst naturvärde 
(objekt 8). 

Den nordöstra delen av utredningsområdet utgörs framförallt av skogsmark. Största 
delen är produktionsskog utan naturvärde, men vissa mindre områden med 
triviallövskog (objekt 14 0ch 15), bokskog (objekt 17, 21 0ch 22), granskog (objekt 18) 
och tallskog (objekt 19) samt en igenväxande äng (objekt 24) med visst naturvärde 
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(klass 3) har identifierats. En stenmur löper på ömse sidor om vägen inom objekt 21 och 
22. Stenmurarna är inte biotopskyddade eftersom de ligger i skogsmark, men är ändå 
gynnsamma för den biologiska mångfalden eftersom de skapar livsmiljöer för smådjur, 
insekter, mossor och lavar. I anslutning till en av bokskogarna finns en bokallé som är 
biotopskyddad (objekt 20) intill vägen på dess norra sida. Bokallén har påtagligt 
naturvärde (klass 3). Bokskogarna är upptagna i länsstyrelsens inventering av lövskogar 
i Uddevalla kommun från år 1987–1988.  

Nedan följer en översiktlig tabell över de uppräknade naturvärdesobjekten. 

Tabell 2. Tabell över de angivna naturvärdesobjekten längs sträckan 

Objekts-
nummer 

Naturvärdesobjekt Sida av väg 
679 

Naturvärdes- 
klass 

1 Gräsmark Norra  4 
3 Artrik vägkant Norra  3 
4 Igenväxande högörtäng Södra  4 
5 Vattendrag Norra  3 
6 Artrik vägkant Norra 4 
7 Kultiverad gräsmark Norra 4 
8 Solitärträd, ek Södra  4 
9 Artrik vägkant Södra  3 
10 Vattendrag Norra  4 
11 Vattendrag Södra 4 
12 Artrik vägkant Södra 4 
13 Kultiverad gräsmark Södra 4 
14 Triviallövskog Norra 4 
15 Triviallövskog Södra 4 
17 Bokskog av ristyp Södra 4 
18 Granskog Södra 4 
19 Tallskog Norra 4 

20 
Bokallé (generellt 
biotopskydd) Norra 3 

21 Bokskog av ristyp Norra 4 
22 Bokskog av ristyp Södra 4 
23 Artrik vägkant Södra  4 
24 Igenväxande högörtäng Södra 4 

 
Rödlistade och fridlysta arter 
Den svenska Rödlistan innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. 
De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut 
hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) 
benämns rödlistade. Arter som bedömts enligt rödlistningskriterierna, men ej uppfyller 
något av kriterierna, kategoriseras som Livskraftig (LC). Rödlistan är ett hjälpmedel för 
att kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status. 
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Vid naturvärdesinventeringen observerades fjärilsarterna sexfläckig bastardsvärmare 
(NT) och mindre bastardsvärmare (NT). Hela området väster om E6:an bedöms utgöra 
lokal för de båda fjärilsarterna.  

Ask observerades i utredningsområdet (EN). Ask växer naturligt på frisk till fuktig, 
näringsrik, mullrik mark, gärna med rörligt ytnära grundvatten. Enligt SIS-standarden 
tillskrivs inte askar lika hög betydelse som andra rödlistade arter i 
naturvärdesbedömningen eftersom de i första hand inte hotas av mänsklig exploatering, 
utan istället av en vindburen svamp. 

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen 
(2007:845). Fridlysningen ser olika ut för växter och djur. För ianspråktagande av 
miljöer där fridlysta arter finns, kan dispens krävas av länsstyrelsen.  

Vid naturvärdesinventeringen observerades spillkråka (NT) i tallskogen (objekt 19) i den 
östra delen av utredningsområdet. I tallskogen finns enstaka träd med bohål av 
spillkråka, varav en grov tall med tre bohål. Spillkråka minskar i antal och är fridlyst i 
hela landet enligt 4 § artskyddsförordningen.  

En fördjupad groddjursinventering har utförts i maj 2018 (WSP Sverige AB 2019). 
Lekplatser för vanlig groda (LC) konstaterades i den del av bäcken som utgör objekt 5 
och 10. Detta är troligen en lekmiljö som används återkommande, men med 
årsvariationer beroende på vattenståndet. Vid torr och varm väderlek under lekperioden 
riskerar delar av lekmiljön att torka ut innan yngelperioden är över. Lämpliga 
övervintringsområden finns i skogsområden på båda sidor om vägen. Bäcken är viktig 
som spridningsstråk mellan övervintringsområden. Vanlig groda är fridlyst i hela landet 
enligt 6 § artskyddsförordningen. 

4.3.2. Kulturmiljö 

Fornlämningsbild 
För 10 000 år sedan låg endast utredningsområdets östra bergshöjd ovanför havsytan, 
havsnivån låg då cirka 40 meter högre än idag, se Figur 14. Landskapet var ett 
fjordlandskap där landytorna bestod av större eller mindre öar. Efterhand som 
landhöjningen tog fart växte sprickdalarnas dalbottnar fram ur havet och området 
kunde successivt koloniseras av människor som livnärde sig som jägare och samlare. Ett 
flertal lämningar efter boplatser finns intill eller i nära anslutning till utredningsområdet 
som tydligt visar på sammanhanget mellan ett kustnära boende och den forntida 
strandlinjen. Boplatserna är belägna på de bergskanter och bergshöjder som rest sig 
ovanför havsytan och ligger mellan 30 och 60 meter över nuvarande strandnivå. För  
5 000 år sedan låg havsnivån vid dagens Sundshall strax norr om utredningsområdet. 
Det som idag utgörs av öppen odlingsmark bestod av ett smalt sund och utgjorde en 
skärningspunkt mellan Byfjordens mynning i öster och Havstensfjorden i väster. 
Jordarten i området består av siltig sand som överlagrar siltig lera. 

Området är mycket rikt på fornlämningar från flera tidsperioder. I det omgivande 
landskapet finns förhistoriska boplatser och gravar (L1970:5866, L1970:6358, 
L1970:6084, L1970:5860, L1970:6067, L1970:5792, L1969:503 och L1969:664), en 
domarring (L1970:5736) och fyndplatser med flintavslag och flintverktyg (L1970:5482), 
se Figur 14. Några av de registrerade lämningarna som ligger inom utredningsområdet 
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är undersökta och borttagna. Det gäller främst de historiska gårdstomterna som ligger 
inom Stora Sunds by.  

Flera arkeologiska utredningar och undersökningar har skett i närområdet varav en del i 
närtid. År 2004 utfördes en arkeologisk undersökning inom en mesolitisk boplats 
(10 000 - 4 000 f.Kr.) strax norr om utredningsområdet (L1970:5791). År 1997 gjordes 
ett flertal undersökningar vid Sund med anledning av motorvägsbygget E6. En 
gårdstomt inom byns södra del som ligger i anslutning till utredningsområdet, är 
fortfarande orörd (L1969:952, möjlig fornlämning). Lämningar som berörs direkt av 
projektet är fyra stenåldersboplatser: (L1970:5860, 6018, 6358 (fornlämningar) samt 
1970:6290 (möjlig fornlämning). 

Under fältbesök i området i maj 2018, noterades ett par fornlämningsliknande stenrösen 
eller ”stensättningar” i skogsområdet mellan väg 679 och herrgården, se svart ring i 
Figur 14. Stenarna i anläggningarna var noggrant ditlagda, inte ditkastade som i ett 
regelrätt odlingsröse. Under platsbesöket uppmärksammades även ett lämpligt 
boplatsläge i södra delen av utredningsområdet, väster om skogs- och bergspartiet, se 
svart ring i Figur 14. Läget ligger gynnsamt i förhållande till topografi och strandnivån 
för 5 000 år sedan (neolitisk tid). 

 

Figur 14. Fornlämningsbild i förhållande till förhistoriska strandnivåer. Gråa ytor avser områden som 
undersökts arkeologiskt, svarta ringar avser objekt som noterats vid fältbesök i maj 2018.   
 

Kommunalt och regionalt intresse – kulturmiljöprogram 
Östra delen av utredningsområdet ligger inom ett område som Uddevalla kommun 
pekat ut i sitt kulturmiljöprogram; Miljö 7:3, Sund (Kulturmiljövårdsprogram, 2002), se 
Figur 14. Sunds miljö beskrivs i programmet som en rik fornlämningsmiljö med gravar 
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boplatser vid den medeltida Sunds by med kontinuitet ner till stenåldern. Lilla Sund 
uppvisar en herrgårdsmiljö från tidigt 1900-tal med stora omgivande lövträd. 
Gårdsmiljön kring Sund bedöms vara av regionalt intresse för kulturmiljövård. 
Naturhistoriska israndsbildningar just i området kring Sund är av stort geologiskt och 
pedagogiskt värde.  

Stenmurar 
Längs sträckan ligger 5 stenmurar, se Figur 14. Mur nr 2 och 4 går att återfinna på laga 
skifteskartan för Röd by från år 1832 respektive för Sunds by från 1836 där de ligger i 
ägogränser. Nr 1 går inte att härleda till det historiska kartmaterialet. Murarna 3a och 3b 
ligger på båda sidor om väg 679 i sydvästlig-nordöstlig riktning cirka fem meter från 
vägkanten. Murarna bör betraktas som 1 mur då de, förmodligen i samband med 
omdragning av väg 679, kluvits mitt itu. Murarna kan sammanfalla med den stängslade 
ängsmarken som är markerad på storskifteskartan från år 1787 (Figur 15). Runt 
instängslingen är området markerat som samfälld skogsmark. De kan också utgöra en 
del av en hägnad som kan ha omgärdat parken runt herrgården Lilla Sunds herrgård och 
kan i så fall vara av yngre datum än 1787.  

 

Figur 15. Eventuellt har stenmuren varit del av en inhägnad ängsmark som tillhört Stora Sunds ägor 
(markerad med röd ring). Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv: Akt N22-72:1, Storskifte Sund nr 1–2, 1787. 
 
 

Värdebärande karaktärsdrag och uttryck  
För att förstå det kulturlandskap som omger väg 679 och dess historia bedöms följande 
karaktärsdrag och uttryck som viktiga att lyfta fram: 

· Ett förhistoriskt landskap 
I det omgivande landskapet finns ett tidsdjup som sträcker sig långt ner i 
förhistorien. Utgrävda mesolitiska boplatslämningar från 8 000 f. Kr. ligger på 
bergshöjder strax norr om utredningsområdet. Även inom utredningsområdet 
finns framgrävda boplatslämningar och gårdslämningar från den medeltida byn 
Stora Sund. Det skyddade läget intill fjordarna har utgjort goda boplatslägen för 
dåtidens människor där vattenvägarna varit av stor vikt.  

· Odlingslandskap – skifteslandskap och nya odlingar 
Det odlingslandskap man möts av idag är ett resultat främst av laga skiftes-
reformen under 1830-talet. Jorden är rationellt brukad med ett fåtal 
landskapselement och få välbevarade agrara historiska strukturer. Stora Sunds 

 

Sunds herrgård 
(Lilla Sund) 

Stora Sunds by 
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by och Röd-Nordgårdens hemman har brukat marken i sprickdalen innan laga 
skiftet, till stor del som hag-, ängs- och skogsmark. Efter laga skiftet har andelen 
åkermark ökat på bekostnad av främst hagmarkerna. Under 1900-talet har 
odlingsmarker brutits upp i den mer höglänta skogsmarken öster om Sund. I 
området finns stenmurar och odlingsrösen som troligen kan kopplas till denna 
nyodlingsexpansion på tidigare ängs- och skogsmarker.  

· Den medeltida byn Sund 
Landskapet som utredningsområdet passerar går genom marker som tillhört 
Röd-Nordgårdens hemmans utmarker i söder och i väster genom ägor som 
tillhört Stora Sund. Väg 679 passerar rakt över den gamla byns gårdstomter, 
inägor och utmarker. Sunds by har skriftliga belägg från slutet av 1300-talet. 
Den äldsta kartläggningen i området är en storskifteskarta från år 1787, se  
Figur 15. I samband med laga skifte som förrättades för Stora Sund år 1826, 
flyttades två av de fem gårdarna ut från bytomten, Sund 1:4 och 1:6. Den 
medeltida byn Sund har genom tidigare arkeologiska undersökningar kunna 
beläggas som bosättningsområde och by under hela 6 000 år. Under den sentida 
gårdsbebyggelsen har spår hittats efter ett stort antal hus från olika 
tidsperioder; neolitikum (4 000–1 700 f.Kr.) till historisk tid. I samband med 
laga skiftet och under 1900-talet har gårdarna efterhand flyttats ut från byn. 
Idag finns endast någon enstaka lada kvar från den ursprungliga byn. 
Herrgården Lilla Sund kan ha påverkat utflyttningen. 

· Herrgårdslandskapet vid Lilla Sund 
Herrgården Lilla Sund ligger i nära anslutning till utredningsområdet på en 
platå i övergången mellan åker- och skogsmark. Gården omgavs tidigare av både 
park och personalbostäder. Huvudbyggnaden erhöll sin nuvarande form vid 
renovering år 1905, medan flygelbyggnaderna har en mer ålderdomlig prägel. 
Herrgården har präglad det omgivande landskapet med lövträd och 
odlingsarealer. Allén med biotopskydd (nr 20), se Figur 13, kan mycket väl ha 
koppling till herrgården.  

· Kommunikationsstråk 
Nuvarande sträckning av väg 679 är inte gammal. När Uddevallabron och E6 
invigdes år 2000, leddes landsvägen om och fick delvis en ny sträckning, se 
Figur 16. Vägen har föregåtts av ett äldre rörelsestråk mellan Röd och Stora 
Sunds by och vidare mot Uddevalla stad. Storskifteskartor över byarna från 
slutet av 1700-talet visar det som får förmodas vara den gamla landsvägen 
mellan byarna. Vägen har rätats ut och flyttats under århundranden, men har 
ändå, med undantag för passagen genom det vidsträckta odlingslandskapet, en 
ålderdomlig karaktär. Vägen uppvisar tydliga karaktärsdrag för de äldre 
landfasta kommunikationsstråken i Bohuslän, med deras anpassning till 
topografin och småskalighet i spricklandskapet. I de delar där vägen fortfarande 
ligger i ursprungligt läge i skogsmarken, går det att uppleva denna ålderdomliga 
struktur.  
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Figur 16. Till vänster ekonomiskt kartblad (1970). Till höger den gamla vägens sträckning genom Stora 
Sunds by, historiskt ortofoto (1960) innan bygget av E6. Källa: Lantmäteriets historiska kartor. 

4.3.3. Vattenmiljö  

Vattenförekomster och övrigt vatten 
Den sydvästra delen av utredningsområdet avrinner via bäcken i den västra delen av 
sträckan till Havstensfjorden (SE581740-114820) som är en 54 kvadratkilometer stor 
kustvattenförekomst, se Figur 17. Den nordöstra delen av utredningsområdet avrinner 
via en bäck öster om sträckan mot Byfjorden (SE582000-115270) som är en cirka sex 
kvadratkilometer stor kustvattenförekomst, se Figur 17. 

 

Figur 17. Vattenförekomster i området. (Källa: sammanställt utifrån Vatteninformationssystem Sverige, 
Vattenkartan) 

 
Bäcken som korsar utredningsområdet är cirka 3,2 kilometer lång och sträcker sig från 
E6 i öster och västerut till Havstensfjorden, där den mynnar söder om Ammenäs. I höjd 
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med Sund rinner ett biflöde samman med bäcken. Avrinningsområdet är cirka 254 
hektar och utgörs huvudsakligen av jordbruksmark och skogsmark, vilket troligen 
innebär att vattnet är näringsrikt. Vid korsningen med väg 679 är medelvattenföringen 
beräknad till cirka 16 liter per sekund och vid utloppet till cirka 40 liter per sekund. 
Bäcken rinner med litet till måttligt fall. Den övre delen av bäcken är uträtad längs med 
E6, men sista delen av sträckan, cirka 750 meter efter att bäcken korsat väg 679, har en 
naturlig, slingrande fåra. Vattenståndet i nedre delen av bäcken styrs av havets yta. Det 
är inte känt om bäcken är vattenförande året om, eller om den har något fiskbestånd.  

Bäcken öster om utredningsområdet är cirka 1,5 kilometer lång och sträcker sig från 
Gatorna i söder och norrut till Byfjorden, där den mynnar väster om Sunds hall. 
Avrinningsområdet är cirka 85 hektar och utgörs huvudsakligen av skogsmark och en 
del jordbruksmark, vilket troligen innebär att vattnet är näringsrikt. Vid utloppet är 
medelvattenföringen beräknad till cirka 14 liter per sekund. Bäcken rinner med litet till 
måttligt fall. Bäcken har mestadels en naturlig, slingrande fåra. Vattenståndet i nedre 
delen av bäcken styrs av havets yta. Det är inte känt om bäcken är vattenförande året 
om, eller om den har något fiskbestånd.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
För vattenförekomster (ytvatten och grundvatten) finns juridiskt bindande kvalitetskrav 
i form av miljökvalitetsnormer vilka regleras i 5 kap. miljöbalken. Byfjorden och 
Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten som beskriver vilken 
ekologisk och kemisk status vattnet ska uppnå, och när detta senast ska ske. En 
verksamhet kan endast tillåtas om den nuvarande ekologiska och kemiska statusen inte 
riskerar att försämras, och om uppfyllandet av miljökvalitetsnormen inte äventyras. I 
Tabell 3 och Tabell 4 nedan sammanfattas status och kvalitetskrav för Byfjorden 
respektive Havstensfjorden.    

Tabell 3. Aktuell status och kvalitetskrav för Byfjorden  

  Aktuell status Kvalitetskrav  Undantag 

Byfjorden  
(SE582000-115270) 

Otillfredsställande God ekologisk       
status 

Utökad tidsfrist till år 2027 på 
grund av näringsämnes-
påverkan, varav 60 % kommer 
från utsjön. 

Ej god kemisk status God kemisk status 

Mindre stränga krav: kvicksilver 
och polybromerade 
difenyletrar*. Utökad tidsfrist 
till 2027 för tributyltenn. 

*Polybromerade difenyletrar och kvicksilver är förhöjda i samtliga svenska ytvatten. 

 
Tabell 4. Aktuell status och kvalitetskrav för Havstensfjorden 

  Aktuell status Kvalitetskrav  Undantag 

Havstensfjorden 
(SE581740-114820) 

Otillfredsställande God ekologisk       
status 

Utökad tidsfrist till år 2027 på 
grund av näringsämnes-
påverkan, varav 60 % kommer 
från utsjön. 

Ej god kemisk status* God kemisk status 

Mindre stränga krav: kvicksilver 
och polybromerade 
difenyletrar. Utökad tidsfrist till 
2027 för tributyltenn. 

*Polybromerade difenyletrar och kvicksilver är förhöjda i samtliga svenska ytvatten. 
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För Byfjorden är betydande påverkanskällor reningsverk, industrier, förorenade 
områden, urban markanvändning, jordbruk, skogsbruk, transport och infrastruktur, 
enskilda avlopp, näringsbelastning från omgivande vatten och historisk förorening.  

Betydande påverkanskällor för Havstensfjorden är reningsverk, urban markanvändning, 
jordbruk, skogsbruk, transport och infrastruktur, enskilda avlopp och näringsbelastning 
från omgivande vatten.  

Atmosfärisk deposition är påverkanskällan för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar både för Byfjorden och Havstensfjorden (Vatteninformationssystem Sverige 
2017b). 

Havstensfjorden omfattas också av miljökvalitetsnormer enligt fisk- och 
musselvattenförordningen (2001:554) med avseende på musslor. I förordningen anges 
gränsvärden och riktvärden för kvaliteten på musselvatten.   

Bäckarna är varken vattenförekomster eller listade som övrigt vatten och deras 
vattenkvalitet är okänd. Däremot har det konstaterats att bäcken i den västra delen av 
utredningsområdet är en leklokal för vanlig groda, se kapitel 4.3.1.  

4.3.4. Naturresurser 

Som tidigare redovisats under kapitel 4.2.5 så finns det en enskild dricksvattenbrunn 
och en registrerad energibrunn inom influensområdet (Sveriges geologiska 
undersökning, Kartvisare).  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Sträckan 
omges på båda sidor av både jordbruksmark och skogsmark som utgör naturresurser.  

4.3.5. Förorenad mark  

Vid byggnation av vägområdet finns det en mindre risk för att jordmassor ifrån tidigare 
verksamheter använts som utfyllnadsmassor. Trafik påverkar även vägens direkta 
närhet i form av diffusa utsläpp från bensin och diesel men även i form av 
slitagepartiklar från väg och däck. Äldre asfaltsbeläggningar kan innehålla tjära. 
Föroreningar som kan påträffas är metaller och organiska ämnen (till exempel olja). 

Utifrån information om tidigare verksamheter på platsen och andra misstankar om 
föroreningar har en markundersökning genomförts. Riktvärden från Naturvårdsverket 
har använts för att bedöma risker med förorenad mark (Naturvårdsverket 2016).   

Resultatet från provtagningen visar inte på någon förekomst av fyllnadsmassor ifrån 
tidigare verksamheter. Fyllnadsmassor påträffades endast i själva vägbanan. Resultatet 
från provtagningen visar på låga halter av analyserade ämnen. En provpunkt i befintlig 
väg visar en förhöjd halt av alifater, över Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanvändning, KM. Detta är en påverkan från biltrafik och är vanligt 
förekommande intill trafikerade vägar. Analysresultatet från asfaltsproverna visar inte 
på tjärasfalt (<70 mg/kg).  
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4.3.6. Rekreation och friluftsliv 

Hela utredningsområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust, se kapitel 
4.2.1. I området norr om sträckan finns möjligheter till vattenrelaterat friluftsliv. Här 
finns flera bryggor med båtplatser och även badplats.  

4.3.7. Människors hälsa 

Trafik på väg 679 alstrar buller, men omfattningen av påverkan på boende och 
omgivande miljö är ej känd.  

Det förekommer inga kända problem med luftkvalitet inom utredningsområdet. 
Befintliga trafikflöden på väg 679 (se kapitel 4.4.1) är så låga att miljökvalitetsnormerna 
för PM101 och kvävedioxid inte överskrids (Brydolf, M. & Lövenheim, B. 2012). 

4.4. Befintlig väganläggning 

4.4.1. Trafik och vägstandard 

På den aktuella sträckan är vägbredden cirka 5,8 meter. Skyltad hastighet är 
70 kilometer i timmen. Trafikflödet uppmättes år 2015 till cirka 500 fordon per 
årsmedeldygn (ÅDT) varav andelen tung trafik var cirka 8,5 procent (Trafikverket, 
NVDB på webb). Vägen har smala vägrenar, cirka 0,1–0,4 meter bred, se Figur 18. 
Vägbelysning saknas längs hela sträckan förutom vid hållplatsläget vid Sundsstrand. 

 

Figur 18. Smala vägrenar längs hela väg 679 

                                                             
1 PM10 är ett vanligt mått på partiklar som förenklat är massan av partiklar i luften som är 
mindre än 10 mikrometer (µm) i diameter. 
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4.4.2. Kollektivtrafik 

Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken i regionen. På sträckan finns fem 
busshållplatser. Den första busshållplatsen finns i vid Ammenäsvägen. I anslutning till 
busshållplatsen finns en pendelparkering och en cykelparkering. Nästa busshållplats är 
belägen vid Skärets bryggväg. Längre österut finns en busshållplats vid Sund och en vid 
Sund övre. Den sista busshållplatsen på sträckan finns vid Sundsstrand och har breda 
tillgänglighetsanpassade plattformar. Skolskjutstrafiken längs sträckan sker med buss i 
linjetrafik.   

4.4.3. Farligt gods 

Väg 679 är varken primär eller sekundär transportväg för farligt gods.  

4.4.4. Olycksdata 

Under en tioårsperiod (2008–2017) inträffade en olycka med personskada till följd på 
sträckan. Olyckan var en singelolycka med cykel som klassades som måttlig. (Strada 
2018-07-04) 

4.5. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.5.1. Befintliga ledningar 

Enligt Ledningskollen (2018-03-27) finns både längsgående och korsande ledningar på 
sträckan:  

· vatten- och avloppsledningar 

· elledningar 

· teleledningar 

Ovanstående ledningar kan komma i konflikt med den nya gång- och cykelvägen. Detta 
kommer att utredas vidare i den fortsatta planläggningsprocessen. 

4.5.2. Geotekniska förhållanden 

WSP har under sommaren 2018 utfört geotekniska undersökningar längs sträckan för 
planerad gång- och cykelväg. Undersökningen visar att jorden i de grönmarkerade 
områdena i Figur 19 nedan generellt består av siltig sand som överlagrar siltig lera. 
Under leran finns friktionsjord. Den siltiga sanden har en mäktighet på cirka 2–3 meter. 
Den siltiga leran har varierande mäktighet mellan 1–18 meter. Störst mäktighet finns 
cirka 900 meter väst om väg E6. Lerans egenskaper är i skrivande stund inte 
utvärderade. 

De röda markeringarna i Figur 19 nedan redovisar berg i dagen i anslutning till väg 679. 
På den södra sidan om vägen finns berg i dagen vid tre platser. Det västligaste 
bergpartiet finns cirka 4 meter från vägkanten och sträcker sig cirka 20 meter längs 
vägen. De två övriga bergpartierna finns i direkt anslutning till vägen, båda 
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bergpartierna sträcker sig cirka 20 meter längs vägen. Övriga sträckan består av siltig 
och grusig sand vars mäktighet varierar mellan cirka 2–17 meter.  

Grundvattenytan bedöms utifrån observerad fri vattenyta i utförda provtagningshål 
finnas cirka 1,5–2 meter under markytan. 

 

Figur 19. Områden med lera är markerade med grön färg. Berg i dagen i anslutning till väg 679 är 
markerat med röd färg.  

4.5.3. Dagvattenhantering 

Den aktuella sträckan avvattnas huvudsakligen via diken mot bäcken som korsar vägen 
centralt i utredningsområdet. Vattendraget leds via trummor under vägen och ut mot 
Havstensfjorden. Den västra delen av sträckan utgörs av ett flackt parti på cirka 15,5 
meter över havet, med en lokal högpunkt på cirka 20,5 meter över havet i den västra 
änden. Den östra delen av sträckan lutar från lågpartiet upp mot en högpunkt på cirka 
61 meter över havet. Möjligheterna till infiltration och lokalt omhändertagande av 
dagvatten längs sträckan förväntas vara goda med avseende på de geotekniska 
förhållanden som råder, förutom längs de delar av sträckan där berg förekommer.  

 Projektets lokalisering och utformning 

5.1. Gestaltningsavsikter 

Utformningen av den nya gång- och cykelvägen ska:  

•  Skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter  

- Eventuella passager och anslutningar till gång- och cykelvägen ska utföras med 
en tydlig utformning där det är enkelt att tolka trafiksituationen.  
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- Trafikseparering ska ske på ett sätt som skapar en trafiksäker och attraktiv miljö 
som gynnar gång- och cykeltrafikanten. 

•  Anpassas efter människors behov och rörelse i området 

- Mellan viktiga målpunkter ska en attraktiv miljö för pendling skapas där god 
framkomlighet prioriteras.  

- I områden som har rekreations- och friluftsmöjligheter ska gång- och 
cykelvägen även fungera som rekreationstråk där upplevelsen av landskapet 
främjas.  

•  Anpassas till och tillvarata landskapets karaktär 

- Gång- och cykelvägen ska samspela med befintlig väg i plan och profil. 

- Gång- och cykelvägen ska anpassas till det omgivande landskapets struktur och 
topografi.  

- Material och utrustning ska anpassas efter områdets karaktär.  

- Hänsyn ska tas till landskapets upplevelsemässiga värden, natur- och 
kulturvärden. Viktiga karaktärsdrag, såsom exempelvis stenmurar, alléer, 
artrika vägkanter, vattendrag och naturliga berghällar ska ses som en tillgång i 
landskapet och där det är möjligt inarbetas i förslaget så att 
landskapsupplevelsen stärks och värdena består.  

•  Vid lämpliga lägen tillföra mervärden i landskapet 

- Dikesslänter och vägrenar ska på passande platser utformas för att gynna den 
biologiska mångfalden och skapa en intressantare omgivning för gång- och 
cykeltrafikanten. 

5.2. Val av standard 

Sveriges kommuner och landsting tar tillsammans med Trafikverket fram regler för 
vägars och gators utformning, VGU. Förutsättningar och val av standard för den nya 
gång- och cykelvägen har varit de kriterier och krav som finns i VGU och i projektets 
åtgärdsbeskrivning samt upprättat avtal mellan Trafikverket och Uddevalla kommun. 

Referenshastighet: Gång- och cykelvägen dimensioneras efter 30 km/h. 

Bredd: Enligt avtal mellan Trafikverket och Uddevalla kommun ska gång- och 
cykelvägen projekteras med den belagda bredden 2,5 meter. Avsteg från detta kan 
komma att ske vid trånga sektioner. Gång- och cykelvägen ska beläggas med asfalt på 
hela sträckan. 



 

  Sida 33 (45) 

Linjeföring: Gång- och cykelvägen ska ha en medveten linjeföring som anpassar sig 
efter landskapet eller till närliggande väg. Önskvärt tvärfall på gång- och cykelvägen är 
0,5–2,5 procent. 

5.3. Val av lokalisering och utformning 

På sträckan föreslås en separerad gång- och cykelväg med 2,5 meters bredd. I detta 
skede av planläggningsprocessen är det inte fastlagt vilken sida av väg 679 som den nya 
gång- och cykelvägen ska förläggas på, utan det kommer att beslutas längre fram i 
vägplaneprocessen efter att samråd med berörda intressenter genomförts.   

Oavsett vilken sida av väg 679 gång- och cykelvägen anläggs på, kommer passager över 
vägen att behövas för att nå busshållplatser på motstående sida. Vissa busshållplatser 
kommer eventuellt att byggas om för att uppnå bästa tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
utformningsstandard. Fortsatt dialog i denna fråga kommer ske med Västtrafik och 
kommunen vidare i planläggningsprocessen. 

Gång- och cykelvägen passerar under en vägbro som tillhör väg E6. Enligt befintliga 
broritningar bedöms det finnas utrymme för att anlägga gång- och cykelvägen under 
bron oavsett val av sida. Här föreslås gång- och cykelvägen avskiljas från körbanan med 
ett så kallat gång-, cykel- och mopedstöd (GCM-stöd) eller med ett kantstöd, se Figur 20 
och Figur 21. Vid höga eller branta slänter monteras ett räcke på utsidan gång- och 
cykelvägen. Vid räckessektioner breddas gång- och cykelvägen med 0,5 meter för att 
kunna snöröjas. 

 

 

Figur 20. Exempel sektion med GCM-stöd 
 

 

Figur 21. Exempel sektion med kantstöd 
 

Om gång- och cykelvägen förläggs på den norra sidan av väg 679 kan den ansluta direkt 
mot Ammenäsvägen och sedan fortsätta på samma sida och ansluta till befintlig gång- 
och cykelväg vid Västra Sundskogsvägen.  
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Vid anläggning av gång- och cykelvägen på den södra sidan av väg 679 kommer två 
passager att behövas för att ansluta till Ammenäsvägen och befintlig gång- och cykelväg 
vid Västra Sundskogsvägen. Bergschakt kommer att erfordras på en sträcka om cirka 40 
meter vid anläggning i direkt anslutning till väg 679.  

Där det finns utrymme, exempelvis där gång- och cykelvägen går i jordbruksmark och 
skogsmark, föreslås att gång- och cykelvägen avskiljs från körbanan med ett dike, se 
Figur 22. 

 

Figur 22. Exempel sektion med dike 
 

I nordöstra delen av sträckan går vägen genom en bokskog med en allé. Träden står 
delvis inom vägens säkerhetszon som är fem meter. På vissa delar av denna sträcka kan 
det eventuellt bli aktuellt att flytta väg 679 i sidled för att få plats med gång- och 
cykelvägen, se exempel sektion i Figur 23.  

 
Figur 23. Exempel sektion vid allé i bokskog 
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 Effekter och deras tänkbara betydelser 
I detta kapitel beskrivs kortfattat de effekter som projektet kan medföra för de aspekter 
som presenterats i kapitel 4.  

6.1. Upplevelsen och användningen av landskapet 

I området vid Norgård samt i det kuperade barrskogslandskapet öster om Ammenäs 
bedöms projektet inte medföra så stor negativ påverkan på den befintliga 
landskapsbilden. Området vid Norgård är redan bebyggt, därför kommer gång- och 
cykelvägen inte att upplevas som ett främmande element där. När det gäller 
skogslandskap är de generellt mer tåliga för förändring i jämförelse med ett mer öppet 
landskap då den visuella påverkan minskas av omkringliggande skog. I Sunds 
lövskogslandskap riskerar dock projektet att medföra negativ påverkan på den befintliga 
landskapsbilden. Detta på grund av att det är just bok som dominerar inom området och 
för att bokallén står väldigt nära vägen. Bok är känslig för förändringar i sin närhet, 
exempelvis grävning, schaktning och fyllning av marken. Om bokträden drabbas av 
skador på grund av anläggandet av gång- och cykelvägen kan det innebära en negativ 
påverkan på landskapsbilden i karaktärsområdet.  

Jordbrukslandskapet längs vägsträckan är relativt storskaligt och bedöms därför klara 
av den förändring som en gång- och cykelväg medför. Landskapsbilden i det öppna 
jordbrukslandskapet riskerar dock att påverkas negativt av nya, visuellt avvikande 
objekt, till exempel vallar eller höga vägbankar. Gång- och cykelvägen bör därför 
utformas med hänsyn till landskapets topografi och omgivande terräng.  

Den nya gång- och cykelvägen kommer att öka tillgängligheten mellan Ammenäs och 
Sundsstrand och till målpunkter som exempelvis kursgården Sundsviksgården som 
ligger längs sträckan. Den nya gång- och cykelvägen gör även trafikmiljön tryggare för 
boende i närområdet som rör sig längs vägsträckan.  

6.2. Markanvändning och planförhållanden 

6.2.1. Riksintressen 

Riksintresset för högexploaterad kust och riksintresset för friluftsliv bedöms påverkas i 
positiv riktning då gång- och cykelvägen ger bättre förutsättningar för ett rörligt 
friluftsliv. Gång- och cykelvägen kommer att öka tillgängligheten att ta sig fram mellan 
Ammenäs och Sundsstrand, samt förbättra möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter som 
cykling, löpning och promenader.  

Projektet bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för naturvård, eftersom 
det ligger utanför utredningsområdet.  

Då gång- och cykelvägen kommer rymmas i befintlig vägbro kommer projektet inte 
påverka trafiken på E6:an. 
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6.2.2. Strandskydd 

Väster om Skärets bryggväg omfattas bäcken av strandskydd. Om gång- och cykelvägen 
förläggs på den norra sidan om väg 679 kommer intrång i strandskyddat område ske. I 
den kommande planläggningsprocessen kommer hänsyn tas för att minimera intrång i 
det strandskyddade området och eventuell påverkan på naturvärden.  

6.2.3. Generellt biotopskydd 

I vilken omfattning anläggningen påverkar biotopskyddade objekt längs sträckan beror 
på gång- och cykelvägens placering. I det vidare arbetet kommer hänsyn tas för att 
undvika eller minimera intrång i de biotopskyddade objekten. 

6.2.4. Kommunala planer 

Projektet ligger i linje med Uddevalla kommuns gällande översiktsplan från 2010 där det 
anges att utveckling av befintliga och byggnation av nya gång- och cykelvägar bör ske i 
kommunen.  

Projektet bedöms vara förenligt med detaljplanen för Forshälla-Sund 1:8 
Sundskogen/Sundsstrand, då den del av planlagt område som överlappar med 
utredningsområdet är avsatt för bland annat gång- och cykelvägar.   

6.2.5. Markanspråk 

Projektet kommer innebära markintrång i direkt anslutning till väg 679. Jordbruksmark 
och skogsmark kommer att påverkas oavsett vilken sida som gång- och cykelvägen 
förläggs på. Om gång- och cykelvägen förläggs på den norra sidan kommer den att korsa 
fem väganslutningar, ett flertal åkeranslutningar och en skogsanslutning. Vid 
förläggning på den södra sidan kommer fyra väganslutningar, ett flertal 
åkeranslutningar och ett fåtal skogsanslutningar att korsas.  

Gång- och cykelvägens utformning och tekniska lösningar ska i möjligaste mån anpassas 
för att markintrånget ska bli så litet som möjligt. Eventuell påverkan på enskilda 
energibrunnar och dricksvattenbrunnar kommer att utredas vidare i den fortsatta 
planläggningsprocessen. 

6.3. Miljöeffekter 

6.3.1. Naturmiljö 

Projektet riskerar att medföra intrång i flera av de naturvärdesobjekt som identifierats 
utmed sträckan. Hur många, vilka och i vilken grad objekten påverkas beror i huvudsak 
på utformning och placering av gång- och cykelvägen. I den fortsatta 
planläggningsprocessen kommer hänsyn tas för att minimera intrång i de identifierade 
naturvärdesobjekten. 

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer troligen att innebära arbete i vatten i den 
bäck som rinner genom utredningsområdet. Att arbeta i vatten kräver försiktighet för att 
inte påverka dess naturmiljövärden negativt, till exempel kan grumling av vattnet 
påverka de ekologiska förutsättningarna för vattenlevande organismer. Dessutom har 
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bäckar och diken en viss roll för landskapets estetik. Omfattningen och typ av påverkan 
är i dagsläget inte känd, men hänsyn kommer att tas till bäcken i den fortsatta 
planläggningsprocessen. Leklokal för vanlig groda är konstaterad i ovannämnd bäck. 
Projektet kan komma att innebära intrång i reproduktionsmiljöer för vanlig groda. 
Hänsyn kommer att tas till den skyddade arten och försiktighetsåtgärder kommer att 
utredas i den fortsatta planläggningsprocessen. 

Vägkantsfloran kan komma att påverkas negativt av projektet i samband med intrång 
från gång- och cykelvägen. Det kan indirekt påverka insektsfaunan i området, däribland 
de rödlistade fjärilsarterna sexfläckig bastardsvärmare och mindre bastardsvärmare. Det 
finns möjlighet att skapa nya anpassade vägkanter med förbättrade förutsättningar för 
en artrik flora och insektsfauna. 

En bokallé påverkas om gång- och cykelvägen förläggs på norra sidan vägen. Det kan 
innebära att träd kan behöva avverkas och/eller att grävning sker nära träd med 
rotskador som följd. Träden är grova till mycket grova men saknar förekomster av 
naturvårdsarter. Hänsyn kommer tas till allén i det fortsatta arbetet för att minimera 
intrång.  

I den nordöstra delen av utredningsområdet finns en del träd med bohål och i sydvästra 
delen finns en skyddsvärd ek. Gång- och cykelvägens sträckning bör i största möjliga 
mån anpassas efter dessa träd, eftersom håligheter i träd utnyttjas av många arter. För 
spillkråkan är det viktigt att det finns flertalet grova träd så att nya bohål kan skapas. I 
de fall då träd behöver avverkas kommer veden i möjligaste mån att sparas och läggas ut 
i närheten för att gynna vedlevande organismer.   

6.3.2. Kulturmiljö 

Mot bakgrund av den rikliga förekomsten av omgivande fornlämningar och att läget är 
bra ur ett topografiskt perspektiv, bedöms möjligheten för förekomst av ytterligare 
fornlämningar finnas. Platser som är intressanta och känsliga är området kring Sund där 
stenmuren och de fornlämningsliknande stenrösena ligger. Området längre söderut på 
sträckan norr om pendelparkeringen, är intressant som möjligt boplatsläge mot 
bakgrund av topografi, förhistoriska strandnivåer och jordarterna i marken. Om en icke 
redan känd fornlämning dyker upp under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska 
omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen (KML), 
1988:950, 2 kap. 

Oavsett vilken sida av väg 679 som gång- och cykelvägen förläggs på, är risken för fysiskt 
intrång i redan kända fornlämningar längs vägen mycket stor. I den fortsatta 
planläggningsprocessen kommer hänsyn tas för att minimera intrång i objekten. De 
fornlämningar som berörs är stenåldersboplatserna L1970:5860, 6018, 6358. Boplatsen 
L1970:6290 är bedömd som möjlig fornlämning. Med anledning av detta kommer 
samråd att hållas med länsstyrelsen, se vidare under kapitel 9, Fortsatt arbete. 

Risk finns för negativ påverkan på stenmurarna längs sträckan och bokallén som ligger 
norr om Lilla Sunds herrgård. Två av murarna har kunnat härledas till historiska kartor 
äldre än år 1850. Effekten om stenmurarna tas bort blir att de kulturhistoriska 
sammanhangen blir svårare att förstå. Hägnaderna kan ingå i ett större kulturhistoriskt 
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samband som visar på ägogränser och hur landskapet tidigare nyttjats för djurhållning 
och resursområde. Bokallén kan ha utgjort entré till herrgården, tas allén bort riskerar 
de kulturhistoriska sambanden med herrgården att försvinna. Objekten kommer att 
utredas vidare i den fortsatta planläggningsprocessen. Placering och utformning av ny 
gång- och cykelväg bör anpassas så att objekten i möjligaste mån kan bevaras. I den 
fortsatta planläggningsprocessen kommer hänsyn tas för att minimera intrång i 
objekten. 

Risk finns att den småskalighet som idag upplevs på vägen kring Sunds lövskogsområde, 
försvinner med ett alltför brett vägrum. Väg 679 kan tillsammans med en ny gång- och 
cykelväg skapa ett alltför urbant/modernt pendlarlandskap. Anpassning till det 
småskaliga landskapet utifrån terräng och topografi bedöms därför vara av vikt. 

6.3.3. Vattenmiljö 

Den planerade gång- och cykelvägen kommer innebära nya hårdgjorda ytor, vilket 
resulterar i ett ökat dagvattenflöde och ökad föroreningstransport. Vid behov kan 
dagvattnet fördröjas för att undvika flödestoppar och ökade flödesvariationer, som kan 
orsaka erosion i bäckarna som utredningsområdet avvattnas mot. Där dagvattnet har 
utlopp i bäckarna kan det komma att behövas erosionsskydd. Detta kommer att utredas 
under den fortsatta planläggningsprocessen.  

Trafiken på gång- och cykelvägen kommer i sig generera inget eller ett mycket litet 
tillskott av föroreningar, men hänsyn måste tas till föroreningar från trafikbelastningen 
på intilliggande väg 679. Merparten av de föroreningar som uppkommer inom 
vägområdet förs bort luftburet och avsätts inom några meter från den trafikerade ytan. 
Årsmedeldygnstrafiken på sträckan är emellertid låg. Dagvattnet kommer att ha en 
relativt lång rinnsträcka i diken längs med gång- och cykelvägen innan det når bäckarna 
och i förlängningen recipienterna Byfjorden och Havstensfjorden, med undantag för där 
gång- och cykelvägen korsar ena bäcken (vilket är en mycket liten del av den totala 
vägsträckan). Baserat på ovanstående bedöms den ökade föroreningstransporten bli 
marginell. Projektet bedöms inte ha någon effekt på Byfjordens eller Havstensfjordens 
ekologiska eller kemiska status, eller försvåra möjligheten att uppnå fastställda 
miljökvalitetsnormer för ytvatten (Byfjorden och Havstensfjorden) eller musselvatten 
(Havstensfjorden). 

Projektet kommer innebära en passage över den västra bäcken. Passagen kommer att 
utredas i den fortsatta planläggningsprocessen och utformas så att den inte utgör ett 
vandringshinder.  

Om gång- och cykelvägen förläggs på den norra sidan av vägen kan den västra bäckens 
fåra komma att påverkas på en sträcka. Omfattningen är i dagsläget inte känd, men 
hänsyn kommer att tas till detta vid utformning av gång- och cykelvägen. När 
detaljutformning av gång- och cykelvägen är färdigställd kommer Trafikverket att ta 
ställning till huruvida projektet medför att tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet 
enligt 11 kap. miljöbalken behöver sökas. 

Vattenmiljön kan också påverkas av grumling, se kapitel 6.3.1. 
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6.3.4. Naturresurser 

Eventuell påverkan på enskilda energibrunnar och dricksvattenbrunnar kommer att 
utredas vidare i den fortsatta planläggningsprocessen.  

En del jordbruksmark och skogsmark kommer att behöva tas i anspråk till förmån för 
gång- och cykelvägen, oavsett vilken sida gång- och cykelvägen förläggs på. Byggnation 
av en gång- och cykelväg anses tillgodose väsentliga samhällsintressen och är därmed 
förenligt med 3 kap. 4 § miljöbalken. Möjligheten till bruk av kringliggande mark 
bedöms inte påverkas.  

6.3.5. Förorenad mark 

Baserat på information om tidigare verksamheter och resultatet av utförd 
markundersökning bedöms risken för att påträffa föroreningar i utredningsområdet som 
liten. En provpunkt i själva vägbanan visar en mindre förekomst av organiska ämnen 
från biltrafiken, men detta bedöms inte utgöra någon risk för anläggande av en gång-och 
cykelväg inom området. En plan för hur massorna ska hanteras kommer att upprättas i 
det fortsatta arbetet. 

Markundersökningen som är utförd är av översiktlig karaktär och det kan därför inte 
uteslutas att förorening finns i punkter som inte undersökts eller att det förekommer 
ämnen/parametrar som inte undersökts.  

6.3.6. Rekreation och friluftsliv 

Med gång- och cykelvägen förbättras möjligheterna för att utöva fritidsaktiviteter som 
cykling, löpning och promenader längs sträckan. Gång- och cykelvägen medför också att 
transporten till bland annat bryggor med båtplatser och badplats norr om vägen blir 
tryggare.  

6.3.7. Människors hälsa 

Projektet påverkar inte trafikflödena på väg 679. De trafikanter som kommer nyttja den 
planerade gång- och cykelvägen kommer dock att exponeras för de luftföroreningar och 
det buller som idag alstras av fordonstrafiken. Baserat på det låga trafikflödet bedöms 
det inte föreligga någon hälsorisk vad gäller luftkvalitet eller bullerstörningar.  

Ingen bullerutredning kommer att utföras för utbyggnaden. Under byggtiden kan 
åtgärderna medföra tillfälliga störningar i form av buller, vibrationer och damm.  

Projektet bedöms förbättra livskvaliteten för boende i området och bidra till en positiv 
miljö- och hälsoutveckling då möjligheterna för aktiva transporter ökar. 

6.4. Trafiksäkerhet och framkomlighet 

För oskyddade trafikanter kommer trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras 
med en ny gång- och cykelväg och föreslagna passager. En separat gång- och cykelväg 
medför att oskyddade trafikanter inte behöver samsas med fordonstrafik på väg 679.  
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 Miljöåtgärder 
Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 
miljöeffekter redovisas nedan. Ytterligare åtgärder kommer att utredas i det fortsatta 
arbetet.  

· Särskilda skyddsåtgärder kommer vidtas vid arbete i vatten.  

· Särskild hänsyn kommer att tas för utpekade leklokaler av groddjur i den 
fortsatta vägplaneprocessen. 

· Särskild hänsyn kommer att tas för artrika vägkanter och dess flora i den 
fortsatta vägplaneprocessen. 

· För att undvika skada på skyddsvärda objekt, exempelvis stenmurar, som ligger 
nära projektet och som riskeras att påverkas under byggtiden, kan vägområdet 
vid dessa platser stängslas.  

· Om en stenmur behöver flyttas ska dess ursprungliga läge dokumenteras i 
samråd med länsstyrelsen. Ny placering väljs med hänsyn till murens 
kulturhistoriska koppling till omgivande landskapet. 

 Bedömning av projektets miljöpåverkan 
Trafikverket gör bedömningen att projektet ej kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i projektets omfattning och den effekt som 
planerad anläggning bedöms ge på områdets värden. Gång- och cykelvägens slutliga 
lokalisering och utformning kommer i möjligaste mån att anpassas för att minimera 
negativ påverkan på skyddade arter samt natur- och kulturvärden. Markintrång i 
samband med anläggandet av gång- och cykelvägen kommer att göras i anslutning till 
vägen. 

 Fortsatt arbete  
Nedan listas ett antal punkter som i nuläget är viktiga att ta med i det fortsatta arbetet, 
utifrån den kunskap som finns framme idag. Fler punkter kan tillkomma när mer 
information om projektet och dess förutsättningar framkommer i den fortsatta 
samrådsprocessen.  

· Gång- och cykelvägens placering samt utformning ska utredas vidare i 
kommande skede.  

· Möjlighet att stöta på ej kända fornlämningar har bedömts finnas. 
Sannolikheten bedöms som hög. Samråd med länsstyrelsen ska hållas angående 
eventuella krav på arkeologiska utredningar.  
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· Direkt intrång, oavsett sidval, bedöms ske i fornlämningar i närheten av Sund 
vilket innebär att samråd kommer att hållas med länsstyrelsen rörande krav på 
tillstånd enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen (KML). En förundersökning kan 
också bli aktuellt i avgränsande syfte för att fastställa fornlämningarnas 
utbredning.   

· Omfattningen av påverkan på stenmurar kommer att utredas vidare i den 
fortsatta planläggningsprocessen. 

· Behov av anmälan vattenverksamhet kommer att utredas vidare i den fortsatta 
planläggningsprocessen. 

· Omfattningen av påverkan på objekt som omfattas av generellt biotopskydd, 
exempelvis bokallé, kommer att utredas vidare i den fortsatta 
planläggningsprocessen.  

· Omfattningen av påverkan på bokallén som utgör ett viktigt karaktärsskapande 
landskapselement i området kommer att utredas vidare i den fortsatta 
planläggningsprocessen. 

· Den planerade gång- och cykelvägens eventuella påverkan på vanlig groda och 
spillkråka kommer utredas vidare i planläggningsprocessen. 

· Befintligheter som ledningar och brunnar med mera i närheten av vägområdet 
kommer att inventeras vidare.  

· Underlag kommer tas fram för att utreda behovet av mark för tillfällig 
nyttjanderätt.  

· I det fortsatta arbetet är samordning med kommunal planering en viktig fråga 
om åtgärden kan komma i konflikt med gällande detaljplan.  

· Då det finns risk för störningar under byggtiden kommer dessa att behandlas i 
miljöbeskrivning/miljökonsekvensbeskrivning och mer detaljerat beskrivas och 
regleras i den riskanalys som så småningom tas fram i samband med 
upprättande av förfrågningsunderlag för byggnation. 

· Samrådsprocessen kommer att fortsätta för att utbyta information och inhämta 
synpunkter från länsstyrelsen, kommunen och enskilda som särskilt berörs. Vid 
behov kommer samråd även att hållas med allmänheten och andra myndigheter 
och organisationer. 
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