
Vägplan, Granskningshandling
Väg 26 Trafikplats Stallsiken
Skövde kommun, Västra Götalands län
Plan- och miljöbeskrivning, 2022-03-01

Ärendenummer: TRV 2019/14569



TM
AL

L 
00

92
   

Pl
an

be
sk

riv
ni

ng
ni

ng
6.

0

Trafikverket
Postadress: Trafikverket, Box 110, 541 23 Skövde.
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
Dokumenttitel: Plan- och miljöbeskrivning, väg 26 trafikplats Stallsiken
Författare: Loxia Group
Dokumentdatum: 2022-03-01
Ärendenummer: TRV 2019/14569
Åtgärdsnummer: 16478
Uppdragsnummer: 165432
Version: 4.0
Kontaktperson: Kim Reesalu



Innehåll





1 Sammanfattning



2 Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål och
projektmål

2.1. Planläggningsprocessen

Figur 1. Planläggningsprocessen för vägplan i projekt som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, utan
alternativa lokaliseringar.



2.2. Bakgrund



Figur 2. Orienteringskarta som visar läget för aktuellt utredningsområde i Skövde.



2.3. Beslut angående betydande miljöpåverkan

2.4. Tidigare utredningar

2.5. Ändamål och projektmål



2.5.1.1. Funktionsmålet

2.5.1.2. Hänsynsmålet

2.5.1.3. Miljökvalitetsmål

2.5.1.4. Övrigt, klimatmål



3 Miljöbeskrivning

3.1. Läsanvisning



3.2. Avgränsning av miljöaspekter

Tabell 1. Avgränsning av miljöaspekter.
Miljöaspekt Kan

konsekvenser
uppstå?

Med i miljö-
beskrivning

Motiv till avgränsning

Upplevelsen av
landskapet

Ja Ja Upplevelsevärdena och landskapsbilden längs
vägen påverkas negativt.

Natur- och
vattenmiljö

Ja Ja Inom utredningsområdet finns naturvärdesobjekt
av klass 2, 3 och 4 samt groddjursmiljöer.
Invasiva arter finns inom stora delar av
utredningsområdet. Vattendraget Ösan
nedströms utredningsområdet omfattas av
miljökvalitetsnormer. Omgivande ytvatten
påverkas.

Kulturmiljö Ja Ja Utpekade kulturmiljöer finns i närheten av
arbetsområdet.

Rekreation och
friluftsliv

Ja Ja En gång- och cykelväg passerar trafikplatsen
och behöver flyttas. Strandskyddat område
påverkas.

Naturresurser Ja Ja
Påverkan sker på ett område med skogsmark.
Två grundvattenförekomster förekommer väster
om utredningsområdet.

Ekosystemtjänster Nej Nej Inga ekosystemtjänster av större betydelse
berörs negativt och friluftsliv och rekreation samt
kulturmiljö behandlas i denna miljöbeskrivning
varför ekosystemtjänster inte har utretts vidare.

Buller och
vibrationer

Ja Ja Ett bostadshus finns i närheten. Fastighetsnära
åtgärder behöver utföras. Fastigheten påverkas
ej av vibrationer.

Luftföroreningar
Ja Ja

Området omfattas av miljökvalitetsnormer för
luft.

Risk och säkerhet Ja Ja
Väg 26 är primär transportled för farligt gods.
Oskyddade trafikanter förekommer inom
området.

Förorenad mark Ja Ja Förhöjda värden av arsenik förekommer.
Förorenade
material

Nej Nej Inga kända förorenade material finns i befintlig
anläggning och byggnadsverken är av nyare
datum varför ingen vidare utredning behövs.

Klimat och
översvämning

Ja Ja Klimatpåverkan ger ökade flöden i området vid
100-årsregn.

Elektromagnetiska
fält

Nej Nej Inga betydande elektromagnetiska fält uppstår
till följd av projektet och finns inte heller i
närområdet varför det inte behandlas vidare.



Figur 3. Utredningsområde. Streckad linje illustrerar gång- och cykelväg.





3.3. Metod och osäkerheter

Tabell 2. Förenklad beskrivning av konsekvensskalan.
Intressets värde Högt:

Riksobjekt,
regionalt
värde

Måttligt:
Kommunalt
värde

Lågt:
Lokalt
värde

Stor negativ
påverkan

Mycket stora
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttlig negativ
påverkan

Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Liten negativ
påverkan

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Små
konsekvenser

Ingen påverkan Inga
konsekvenser

Inga
konsekvenser

Inga
konsekvenser

Liten positiv
påverkan

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Små
konsekvenser

Måttlig positiv
påverkan

Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Stor positiv
påverkan

Mycket stora
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser



4 Förutsättningar i utrednings- och influensområdet

4.1. ägens funktion och standard

Figur 4. Nuvarande väghållaransvar i och i närheten av utredningsområdet. Källa: NVDB.



4.2. rafik och användargrupper

Tabell 3. Trafikprognoser för år 2040.



4.3. okalsamhälle och regional utveckling







4.4. andskapet och staden

4.5. iljö och hälsa





Figur 6. Naturvärden samt strandskyddade områden inom och i närheten av utredningsområdet.



Tabell 4. Resultat av naturvärdesinventering som utfördes 2019-08-22. NVO= naturvärdesobjekt. Nummer på
NVO återfinns i Figur 66. Klass 2=högt naturvärde, klass 3=visst naturvärde, klass 4=naturvärde.

NVO Klass Naturvårdsart Naturtyp Biotop Beskrivning
1 3 Prästkrage, liten

blåklocka, malva,
vallmo, fibblor,
svartkämpar.

Infrastruktur Torräng i
sydslänt.

Torräng till friskäng i sydslänt med
öppna sandblottor. Blomrik mark som
är insådd och domineras av triviala
ängsväxter och typiska
ruderatmarksväxter som tistlar,
fibblor, molke, vallmo, pilört, vitmåra,
kungsmynta, prästkrage, rölleka och
renfana, röd- och vitklöver. Gott om
triviala fjärilar. Enstaka plantor av
kanadensiskt gullris och
blomsterlupin.

2 4 Kungsljus,
ängssyra, fyrk.
johannesört.

Infrastruktur Friskäng Ytterslänt. Friskäng i sydslänt.
Blomrik med kungsljus, vitmåra,
baldersbrå, renfana, ängssyra och
fibblor. Gräs, nässlor och hallon.
Början till igenväxning. Enstaka
plantor med kanadensiskt gullris och
lupin.

3 4 Saknas Antropogen
limnisk miljö

Dagvatten
damm

Liten dagvattendamm igenväxt med
kaveldun och salix. Gädda ute i
vattnet. Möjlig groddjurslokal.
Stenskravel i sydsluttning. Möjlig
övervintringslokal. Rörhöna och
sävsparv (NT) häckar i västra delen
av dammen.

4 3 Skuggstjärnmossa,
skogspraktmossa

Skog Triviallövsk
og,
sumpskog

Triviallövskog i tidigt stadium. Björk,
hägg, rönn och klibbal. Fuktigt delvis
översvämmad mark som är mossrik.
Fågelrik miljö.

5 4 Sälg, sälgticka Skog Triviallöv-
skog

Lövskog med hägg, ask, lönn, rönn,
björk. sälg, kastanj och gran. Mörkt
och fuktigt. Tätt buskskikt med hägg.
Fågelrik miljö.

6 3
(prel)

Vattendrag Liten bäck Liten beskuggad bäck med ler- och
stenbotten.

7 2 Skogspraktmossa,
kärrfibbla,
bäckbräsma
springkorn,
källpraktmossa,
vanlig groda,
strutbräken,
skogsbingel,
kantarellmussling.
idegran, ask

Skog Sumpskog Sumpskog med gran och klibbal. I
kanterna hägg, ask och lönn. Mycket
blött med öppna vattenspeglar. Riklig
med död ved i olika stadier och
senvuxna träd. Miljön lämplig för rikt
fågelliv och groddjur.

8 2 Mindre hackspett,
skogsbingel, ask,
blåsippa,
skogsnäva,
aspticka,
skogspraktmossa.

Skog Lövskog Äldre lövskog med skogsalm, asp,
rönn, ek, hassel och lönn. Flera stora
ekar i objektet. Undervegetation med
brakved, järnek, idegran och
skogsbingel, blåsippa i fältskiktet.
Rikligt med död ved i olika stadier.
Möjligt häckningsområde för mindre
hackspett. Påbörjat bohål
identifierades.

9 3
(prel)

Bäckbräsma
observerad tidigare

Vattendrag Mindre
bäck

Liten bäck med lerbotten och
järnockrautfällning. Beskuggad. En
del död ved i bäcken.

10 4
(prel)

Bäckbräsma
observerad tidigare

Vattendrag Mindre
vattendrag

Liten bäck (<0,5 m) med lerbotten och
järnockrautfällning.





Figur 7. Kulturmiljövärden inom och i närheten av utredningsområdet.



Figur 8. Strandskyddade områden och gång- och cykelväg inom och i närheten av utredningsområdet.



Figur 9. Yt- och grundvattenförekomster inom och i närheten av utredningsområdet.



4.6. Boendemiljö och hälsa

Figur 10. Läge för bostadshuset sydost om cirkulationsplatsen.



Figur 11. Väg 26 är primär transportled för farligt gods. Foto: Marie Jakobi.

4.7. yggnadstekniska förutsättningar





Figur 12. Utdrag ur SGU:s jordartskarta över området kring den aktuella cirkulationsplatsen.







5 Den planerade vägens utformning med motiv
5.1. Nollalternativ

5.2. Val av utformning









5.3. Bortvalda utformningsalternativ



5.4. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på
plankarta och fastställs

5.5. Ytterligare skyddsåtgärder som inte redovisas på plankarta
eller fastställs

6 Effekter och konsekvenser av projektet
6.1. Trafik och användargrupper



6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling

6.3. Landskapet och staden

6.4. Miljö och hälsa

6.4.1.1. Utformningsförslaget







6.4.1.2. Nollalternativet



Figur 18. Björktraden längs väg 26. Källa: Google street view.

6.4.1.3. Utformningsförslaget

6.4.1.4. Nollalternativet

6.4.1.5. Utformningsförslaget



6.4.1.6. Nollalternativet

6.4.1.7. Utformningsförslaget

6.4.1.8. Nollalternativet



Tabell 5. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationen från vägtrafik.

6.4.1.9. Utformningsförslaget

6.4.1.10. Nuläge

6.4.1.11. Nollalternativet



6.4.1.12. Utformningsförslaget

6.4.1.13. Nollalternativet

6.4.1.14. Utformningsförslaget

6.4.1.15. Nollalternativet

6.4.1.16. Utformningsförslaget



6.4.1.17. Nollalternativet

6.4.1.18. Utformningsförslaget

6.4.1.19. Nollalternativet

6.4.1.20. Utformningsförslaget



6.4.1.21. Nollalternativet

6.5. Samhällsekonomisk bedömning

6.6. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

6.7. Påverkan under byggnadstiden





7 Samlad bedömning
7.1. Överenstämmelse med de specifika projektmålen

7.2. Överenstämmelse med de transportpolitiska målen



7.3. Överenstämmelse med miljökvalitetsmålen

Tabell 6. De 16 nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmål markerade * bedöms vara aktuella för projektet.
1. Begränsad klimatpåverkan * 9. Grundvatten av god kvalitet *
2. Frisk luft * 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
3. Bara naturlig försurning * 11. Myllrande våtmarker *
4. Giftfri miljö * 12. Levande skogar *
5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap *
6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö
7. Ingen övergödning * 15. God bebyggd miljö *
8. Levande sjöar och vattendrag * 16. Ett rikt växt- och djurliv *

7.4. Sammanställning av konsekvenser



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

8.1. Allmänna hänsynsregler enligt Miljöbalken

8.2. Miljökvalitetsnormer

8.3. Bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden



9 Markanspråk och pågående markanvändning

9.1. Vägområde för allmän väg med vägrätt

Tabell 7. Översiktlig beskrivning av mark som tas i anspråk med vägrätt (V1)
Åtgärd enligt vägplanen Beskrivning Areal Typ av mark

V1 Nytt vägområde med vägrätt Nytt vägområde väg 26 2484 m2

391 m2
Skogsmark
Annan öppen mark



Tabell 8. Översiktlig beskrivning av allmän väg inom detaljplan (V2)

Åtgärd enligt vägplanen Beskrivning Areal Områdesbestämmelse
enligt detaljplan

V2

Allmän väg inom detaljplan
Breddning av väg 26 norr om
trafikplatsen för anslutning mot den
nya avfartsrampen.

Nytt vägområde inom
detaljplan där kommun
är huvudman för
allmänna platser

206 m2
Naturmark

V2
Allmän väg inom detaljplan
Yta för fördröjning och rening av
vägdagvatten (SK3).

Nytt vägområde inom
detaljplan där kommun
är huvudman för
allmänna platser

390 m2
Naturmark

10 Fortsatt arbete
10.1. Tillstånd, dispenser och anmälningar



10.2. Uppföljning och kontroll

11 Genomförande och finansiering
11.1. Formell hantering



11.2. Skyddsåtgärder och förbättringsåtgärder som inte redovisas
på plankarta och fastställs



11.3. Tidplan

11.4. Finansiering



11.5. Underlagsmaterial och källor

Postadress: Trafikverket, Box 110, 541 23 Skövde. Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D, 541 30 Skövde
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se


