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4.11.2 Buller 

Bullerskydd enligt beskrivning i 
tabell och bilaga. Anpassade 
skydd som plank och/eller vall  

I samråd med markägare Tidigare fönsteråtgärder ska 
följas upp och se om de har 
haft önskad effekt. 

4.11.4 Vibrationer 

Riskanalys för vibrationsalstrande 
arbeten 

Inför/under byggtiden  

4.11.5 Naturmiljö 

Återställa riven vägbank till 
anslutande markanvändning, 
dvs.hagmark, vid Tuttorps hage i 
km 42/893 – 43/270 

Enligt gestaltningsprogram 
och beskrivningen 

 

Skydd för träd i allé vid Erikstad 
km 41/250 som kan påverkas av 
ombyggnaden  

Enligt beskrivningen Ev. fällning av träd kräver 
biotopskyddsdispens från 
länsstyrelsen 

Skydd för dikesfunktion och 
grumling i biotopskyddat dike, km 
44/050 

In och utlopp läggs så inga 
trösklar uppstår. 
Åtgärd bör utföras vid lågt 
vattenstånd. 

Kräver anmälan för 
vattenverksamhet och 
dispens från biotopskyddet 
till länsstyrelsen.  

4.11.7 Kulturmiljö   

Eventuella skyddsåtgärder för 
fornlämningar. 

Inför byggskede Samråd med länsstyrelsen. 
 

4.11.10 Mark och vattenföroreningar 

Ringa in omfattning av tjärhaltiga 
asfaltmassor i befintlig 
beläggning och hur de ska 
hanteras. 

Innan byggskede enligt 
beskrivning. 

För att säkerställa att 
beläggning kan återanvändas 
i ny vägkropp.  

Samråd med länsstyrelsen innan 
uppläggning av massor 

Påträffas förorenade massor 
ska tillsynsmyndigheten, 
Linköpings kommun, 
omgående underrättas. 

Kan vara tillstånds- eller 
anmälningspliktigt enligt 
miljöbalken. 

Inventering av enskilda brunnar 
och markbäddar i vägens närhet. 

Innan byggskede  
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Brunnar kontrolleras avseende 
vattenkemi och uttagskapacitet. 

Före och efter byggskede.  

4.11.10 Mark och vattenföroreningar (forts) 

Bullervall på åkermark Åtgärder så att 
dräneringssystemet fungerar 
efter åtgärd. 

 

4.11.11 Skyddsåtgärder under byggnadstiden 

Dammbindning sker vid behov Under byggskede  

Naturvårdsverkets riktlinjer för 
byggbuller ska följas. 

Under byggskedet  

Beredskapsplan för eventuell 
olycka  

I samband med bygghandling  

 


