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1. Sammanfattning 

Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner i Hallands län tagit fram ett gång- 

och cykelvägpaket och avsatt pengar för nio specifika stråk. Ett av dessa stråk är väg 956, 

gång- och cykelväg mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden i Kungsbacka kommun.  

Huvudsyftet för byggnationen är att koppla ihop Särö med Kungsbacka. Med en gång- 

och cykelväg på den aktuella sträckan ökas trafiksäkerheten och tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter.  

Länsstyrelsen i Hallands län har utifrån samrådsunderlaget beslutat (2019-05-27) att 

den nya gång- och cykelvägen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Miljökonsekvenser av projektet beskrivs i miljöbeskrivningen som är en del av denna 

planbeskrivning.  

Aktuell sträcka är cirka 2,4 kilometer. Den nya gång- och cykelvägen förläggs på den 

västra sidan om väg 956 med två passager över till befintlig gång- och cykelväg i norr 

respektive söder. På största delen av sträckan blir gång- och cykelvägen 2,5 meter bred. 

Mellan väg 956 och gång- och cykelvägen utförs en tre meter bred skiljeremsa. Där 

tillräckligt bred skiljeremsa inte får plats separeras gång- och cykelvägen från vägen med 

kantstöd. Byggnation beräknas påbörjas år 2021. Totalkostnaden för föreslagna åtgärder 

bedöms till cirka 22 miljoner kronor. 

Uppsatta projektmål bedöms till största del kunna uppfyllas. Gående och cyklister, som 

idag är hänvisade till de smala vägrenarna, ges med gång- och cykelvägen ökad trygghet 

och trafiksäkerhet och antalet som väljer gång och cykel bedöms därmed kunna öka. 

Den miljöpåverkan som gång- och cykelvägen medför bedöms vara begränsad både 

under drift- och byggskedet och bedöms framförallt beröra natur- och vattenmiljöer. 

Gång- och cykelvägen anläggs inom ett jordbrukslandskap som till övervägande del 

uppvisar låga naturvärden. Runt Stombäcken finns höga naturvärden som tas hänsyn till 

vid anläggandet av gång- och cykelvägen. Den nya gång- och cykelvägen har anpassats 

för att undvika eller minska påverkan på de mindre områden som naturvärdesklassats 

och Trafikverket planerar åtgärder för att underlätta återetablering av befintliga 

naturvärden.   
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Bakgrund  

Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner i Hallands län tagit fram ett gång- 

och cykelvägpaket och avsatt pengar för nio specifika stråk. Ett av dessa stråk är väg 956 

(Kyrkoby Dalavägen-Säröleden) som i ett större perspektiv ökar den regionala 

tillgängligheten för gående och cyklister genom att bygga ihop cykelnätet på sträckan 

Särö-Kungsbacka mellan Kyrkoby Dalavägen-Säröleden i Kungsbacka kommun. 

Bygghandling planeras under våren 2021 samt byggande år 2021. 

Väg 956 är en länsväg som nyttjas av både personbilar och tung trafik samt oskyddade 

trafikanter. Generellt nyttjas vägen av trafikanter som färdas mellan Särö och 

Kungsbacka. Längs sträckan finns busshållplatser som är anropsstyrda. 

Åtgärden innebär en cirka 2,4 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Kyrkoby 

Dalavägen och Säröleden. Hänvisningar till gång- och cykelvägens längdmätning (km 

x/xxx) återfinns i vägplanens plan- och illustrationskartor. Ändamålet med 

byggnationen är att koppla ihop den sista länken mellan Särö med Kungsbacka. 

 

Figur 1. Aktuell sträcka för en ny gång- och cykelväg (blå markering) längs väg 956 mellan 

Kyrkoby Dalavägen och Säröleden. 
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2.2. Åtgärdsvalsstudie  

En åtgärdssvalstudie ”Cykling längs regionala vägar i Halland” med diarienummer 

2014/92318 har upprättats för bland annat denna gång- och cykelväg. 

Åtgärdsvalsstudien syftar till att välja samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder för en 

cykelplan i Halland. Den genomfördes på en övergripande nivå och behandlar inga 

detaljer om sträckning eller utformning. 

En förenklad åtgärdsvalsstudie har tagits fram av Trafikverket för väg 955 och 956 Östra 

Särövägen, diarienummer TRV 2014/80087. I rapporten förordas att en ny gång- och 

cykelväg byggs utmed väg 955 och 956. Kompletterande åtgärder som föreslås är 

kampanjer för ökad cykling när cykelvägen är färdigbyggd, farthinder vid gång- och 

cykelpassager samt belysning. 

2.3. Ändamål och projektmål  

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väganläggningarna för att uppnå en 

effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt vägsystem. 

Alla förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen utförs med målsättning att 

minimera livscykelkostnaderna. Alla förändringar i anläggningen utförs även med 

målsättningen att minska energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett livscykel-

perspektiv. 

Målsättningen för den färdiga anläggningen och investeringen är att underhåll och 

felavhjälpning kan utföras på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt 

sätt. Enkla och standardiserade lösningar kan väljas när de uppfyller efterfrågad 

funktion. 

Ändamålet med byggnationen är att koppla ihop Särö med Kungsbacka och närliggande 

orter genom att skapa bättre möjligheter för oskyddade trafikanter att skol- och 

arbetspendla. Genom att anlägga en gång- och cykelväg för den sista länken som saknas 

mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden ska följande projektmål uppfyllas: 

• Öka antalet som väljer gång eller cykel för att arbets- och skolpendla till Särö 

och Kungsbacka 

• Öka antalet som väljer att rekreationscykla i området 

• Öka tryggheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utan att göra 

vägen mindre attraktiv för bilister  

• Genomföra förbättringar för den biologiska mångfalden med särskilt beaktande 

av möjligheter längs vägens sidoområden 

• Genomföra åtgärden så att sträckan blir upplevelsevärd för gående och cyklister 

då potentialen är hög 

• Bygga kostnadseffektivt utmed befintlig väg 
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2.4. Gestaltning  

I arbetet med gestaltning av gång- och cykelvägar har tre avsikter formulerats:  

• Höga upplevelsevärden för cyklister och gående 

• Förankra gång- och cykelvägen i landskapet och befintlig väg 

• Rätt lokalisering och väl utformade mötes- och korsningspunkter 

Målsättningen är att avsikterna ska genomsyra projektet och de ska gälla alla delsträckor 

som ingår i projektet. Avsikterna är formulerade utifrån att gång- och cykelvägen ska bli 

flitigt använd och utgöra en trygg och inbjudande miljö. För närmare beskrivning av 

gestaltningsavsikterna, se Gestaltningsprogram, flik 9. 

2.5. Planläggningsprocessen  

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar 

och som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få 

fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det 

finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur 

projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 

försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen 

hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 

Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan 

planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt 

och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 

 

Figur 2. Planläggningsprocessen för vägar. 
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3. Miljöbeskrivning  

Länsstyrelsen har utifrån samrådsunderlaget beslutat (2019-05-27) att projektet inte 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En vägplan som inte antas innebära 

betydande miljöpåverkan ska innehålla uppgifter om verksamhetens förutsebara 

påverkan på människors hälsa och på miljön. Trafikverkets benämning på detta är 

miljöbeskrivning och utgör en del av denna planbeskrivning.  

Miljöaspekterna och dess nuläge beskrivs i kapitel 4.4 och 4.5 och miljökonsekvenserna 

utifrån påverkan från gång- och cykelvägen beskrivs i kapitel 6.3 och 0. Av vikt är även 

kapitel 5 där den planerade vägens lokalisering och utformning samt åtgärder beskrivs. 

Vidare lyfts miljöbeskrivande delar även in under kapitel 7 och 8.  

Under framtagandet av planbeskrivning och dess miljöbeskrivning inhämtades befintligt 

underlagsmaterial från exempelvis Länsstyrelsen, Kungsbacka kommun, 

Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och SGU. Därtill utförs 

inventeringar längs sträckan, med fokus på natur- och kulturmiljö. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standardmetodik (SS 199000:2014) och 

tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). Arbetet med aktuella miljöaspekter i 

vägplanen har utförts av biolog, miljövetare, arkeolog/kulturgeograf och 

landskapsarkitekt tillsammans med exempelvis geotekniker och väg- och VA-ingenjörer.  

De miljöaspekter som bedöms kunna påverkas är framförallt kultur-, natur- och 

vattenvärden. Avgränsning av miljöaspekter är viktigt för att ge miljöbeskrivningen rätt 

fokus med ett kärnfullt innehåll. I denna miljöbeskrivning ges därför en mer ingående 

beskrivning av kultur-, natur- och vattenvärden, medan andra miljöaspekter beskrivs 

mer kortfattat. Gång- och cykelvägen påverkar inte fordonstrafiken och innebär ingen 

förändring avseende trafikbuller, varför inga beräkningar eller skyddsåtgärder avseende 

trafikbuller ingår i planen.  
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

4.1.1. Funktion och standard 

Väg 956 har den klassiska landsvägens roll att binda samman orter utmed vägen för alla 

trafikslag. Cyklande och andra oskyddade trafikanter blandas därför med 

jordbruksredskap och lastbilar, vilket fungerar till en viss gräns då mängden av och/eller 

hastigheten på motorfordon är av sådan omfattning att balansen mellan olika trafikslag 

medför alltför låg trafiksäkerhet eller framkomlighet. Vägen är idag huvudsakligen 

anpassad för motortrafik och har karaktären transportrum, vilket innebär att gång- och 

cykeltrafik bör vara separerad från motortrafiken. 

Den 2,4 km långa sträckan har två körfält. Vägbredden på sträckan är omkring 6,1-6,2 

meter. Skyltad hastighet är begränsad till 70 km/h hela sträckningen. 

Idag finns det fem hållplatser (Kyrkbyn norra, Kyrkbyn södra, Prästbron, Riddarekulle 

samt en skolbusshållplats i norr) längs sträckan. Utformning och standard varierar från 

hållplatsficka till enbart stolpe. 

4.1.2. Trafiksäkerhet 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA) har sammanlagt två olyckor 

rapporterats längs den aktuella vägsträckan under perioden 2007–2018. De två 

olyckorna rapporterades som måttlig olycka (ISS 4-8). Den ena av de två måttliga 

olyckorna föranleddes av att en personbilist inte iakttagit väjningsplikt och kolliderade 

med annan personbil. Den andra orsakades av att personbilist fått sladd vid halt väglag 

och låg sol. Inga utformningsrelaterade orsaker eller mönster kan ses i de rapporterade 

olyckorna. 

Hastigheten på vägen medför en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter som 

korsar vägen. Korsningsbehov finns främst i två lägen längs den aktuella sträckan där 

anslutning sker till befintliga gång- och cykelbanor: en i norr och en i söder.  

I nuläget finns inga ordnade ytor eller passager för oskyddade trafikanter, som därför är 

hänvisade till vägrenen. 

För en generellt god trafiksäkerhetsklass på en väg av denna typ (tvåfältsväg, 70 

km/tim) ska passager vara planskilda eller ske etappvis över vägen i skydd av refug. 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafik 

Väg 956 är en länsväg som nyttjas av både personbilar och tung trafik samt oskyddade 

trafikanter. Generellt nyttjas vägen av trafikanter som färdas mellan Kyrkobyn, Särö och 

närliggande samhällen samt Kungsbacka tätort. Den aktuella vägsträckan visar ett 

ojämnt trafikflöde mellan de två mätpunkterna längs väg 956. Den södra mätpunkten 

strax söder om korsningspunkten Östra Särövägen och Gröningevägen visar 1500 

fordon/dygn (ÅDT) år 2011, men sjunker år 2012 till 300 fordon/dygn (ÅDT) varav 6,6 

procent tung trafik. Noteras ska att värdet för år 2011 enbart var en bedömning av 
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Trafikverket. Mätningen år 2012 är därför mer tillförlitlig. Norra mätpunkten visar ett 

mer jämnt flöde och 1120 fordon/dygn med andelen tung trafik på cirka 3,6 procent. 

Hastighetsgränsen på vägen är 70 km/h. Sträckan är inte utpekad som prioriterad för 

motorcykeltrafik. 

Enligt Trafikverkets mätning i oktober 2012 inträffade sträckans maxflödestimmar kl. 

16:00-17:00 samt kl. 07:00-08:00. Nedanstående tabell presenterar trafikflödena för 

maxtimtrafiken. 

Tabell 1. Maxtimtrafik för vägsträckan, mätning december 2012. 

Tid Riktning Total trafik Personbilar Tung trafik Andel tung 

trafik 

16:00-17:00 Norrut 69 67 2 2,8% 

16:00-17:00 Söderut 62 61 1 1,6-% 

07:00-08:00 Norrut 39 35 4 10.2% 

07:00-08:00 Söderut 48 46 2 4,1% 

 

4.2.2. Kollektivtrafik 

I dagsläget trafikerar endast busslinje 703 den aktuella sträckan, men denna är 

anropsstyrd och kopplad till busslinje 720 (Kungsbacka–Särö-Kullavik och omvänt). 

Hallandstrafiken avser inte att utöka anropstrafiken på aktuell sträcka, men ser positivt 

på att Trafikverket planerar en ny gång- och cykelväg som kopplar an till befintliga gång- 

och cykelvägen. Utöver busslinje 703 trafikeras sträckan av skolbuss på utvalda tider. På 

sträckan finns fyra hållplatser samt skolbusshållplats. Hållplats Prästbron vid 

Gröningevägen har små bussfickor utan plattformar. Resterande tre hållplatser består 

endast av hållplatsstolpe i vägkant, ofta placerad nära en anslutande enskild väg. Ingen 

av hållplatserna har väderskydd eller kantstöd. 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Målpunkter för gång- och cykeltrafik 

Målpunkterna för området i helhet är Kungsbacka centrum i öst och Särö centrum i 

nordväst.  
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Figur 3. Målpunkter Väg 956. (Källa: grundkarta, © openstreetmaps bidragsgivare.) 

 

4.3.2. Översiktsplan 

Utredningsområdet är inte med i översiktsplan för Kungsbacka kommun, men stråket 

har identifierats som prioriterad pendlarväg i kommunens nya gång- och cykelplan 

2018-2023. 

Gång- och cykelplan Kungsbacka kommun 2018–2023  

Målet med gång- och cykelplanen är att utöka skol- och arbetspendlingen mellan 

närliggande tätorter i kommunen. Kommunen planerar att utöka gång- och cykelnätet 

genom att bygga fyra till fem kilometer ny gång- och cykelväg per år fram till 2021. 

Utöver nybyggnation planerar kommunen att förbättra befintlig gång- och cykelväg med 

bland annat beläggning, framkomlighetsförbättringar, ny eller förbättrad belysning, 

cykelparkering och påverkanskampanjer.  

I Gång- och cykelstrategin identifieras de kommunala målen som har bäring på gång- 

och cykelarbetet: 

• Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka.  

• Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka.  

• Antalet cykelresor ska öka.  

• Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.  

• Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv ska 

öka.  
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• Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.  

• Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 

procent.  

I Kungsbackas gång- och cykelplan har naturliga stråk mellan orter utvärderats där 

bland annat Kungsbacka-Särö bland annat identifierats som ett stråk för potentiell 

pendling, se Figur 4. 

 

Figur 4. Analys av potentialen av cykelpendling mellan kommunens tätorter där teorin baseras på 

att större orter attraherar varandra och ju större orterna är desto mer attraheras de mot varandra, 

något som sägs öka pendlingsbenägenheten. Gröna stråk uppfyller kriteriet och Röda stråk 

uppfyller inte kriteriet. Följande kriterier har använts för att prioritera vilka brister som ska åtgärdas 

först. Kriterier: 1. Stråkets potential för pendling 2. Trafiksäkerheten på stråket 3. Stråkets roll som 

skolväg 4. Målpunktsanalys (Källa: Kungsbacka gång- och cykelplan 2018–2021). 

 

4.3.3. Detaljplaner 

Kommande vägområde omfattas inte av någon kommunal detaljplan. 

4.3.4. Övrig planering 

Regionala cykelplanen för Halland 2015-2025 

Planen verkar som underlag för satsningar och prioriteringar för vägen mot en mer 

cykelvänlig region. Ambitionen är att cykeltrafikens kvalitet och kvantitet ska öka. I 

cykelplanen framgår att väg 956 ska prioriteras för att ge barn och ungdomar möjlighet 

att cykla till fritidsaktiviteter i de två orterna (Särö - Kungsbacka centrum). 

4.4. Landskapet  

Väg 956 återfinns i ett öppet, helt plant, långsträckt lågparti med lerjordar mellan 

skogsklädda höjder av urberg. Historiskt har här funnits ett skärgårdslandskap. Havet 

gick in mellan öarna av berg. Den mark som nu är odlingsmark torrlades i och med 

landhöjningen först efter år 0. Nordost om vägsträckningen finns den stora, delvis 

dramatiskt höga, skogsklädda höjden Sandsjöbacka. Sydväst om vägen finns den 
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omfattande, men i höjd och skala mer varierade, terrängen kring Vallda med mindre 

skogsklädda höjder varvat med öppen mark. Sydöst om sträckningen finns den 

skogklädda höjden kring gården Styret, en markant mindre höjd som är visuellt 

närvarande och avgränsar det upplevda rummet. Nordväst om sträckningen avgränsas 

det upplevda rummet av Solbyn, ett större skogsområde som varierar i höjdled. Figur 5 

nedan, illustrerar de viktigaste landskapselementen som bidrar till landskapets karaktär. 

 

 

Landskapsrummen kring vägen är tre på varandra följande breda, öppna och relativt 

stora rum med samma riktning som vägen. Även om kringliggande höjder längs delar av 

sträckan ligger nära upplevs rummet som brett i det helt flacka, odlade landskapet. 

Siktlinjerna längs vägen är långa, uppdelade i tre landskapsrum, se Figur 6. Längs norra 

delen av sträckan följer Stockaån höjderna sydväst om sträckningen. Åns närvaro är inte 

så kännbar förutom där vägen passerar över ån med broräcken lägs sidorna. 

Det nordligaste landskapsrummet är det största. Utöver att det är präglat av bebyggelsen 

i Kyrkobyn känns närheten till havet av här i det flacka deltalandskapet. Norr om 

sträckan ligger Släps kyrka i blickfånget som ett landmärke.  

Det mellersta landskapsrummet är bananformat och präglat av den dramatiska 

skogklädda höjden kring Sandsjöbacka som här ligger alldeles intill vägen.  

I det sydliga landskapsrummet ser den odlade marken något annorlunda ut. Mellan 

åkertegarna (litet öppet markområde) har sly växt sig högt i dikena. Här finns också fler 

stenmurar än i de båda nordliga landskapsrummen. På två platser breder skogen ut sig 

från höjden kring Styret till andra sidan vägen och blir till två mindre visuella delare 

”portar” längs sträckan. 

Figur 6 illustrerar upplevelsen av landskapsrummen och de rumsavgränsande portarna. 

Figur 5. Landskapets karaktär – ett långsträckt, flackt odlat lågparti mellan höjderna. 



Sida 16 av 64 
 

 

Figur 6. Landskapets form – tre på varandra följande relativt stora landskapsrum. 

 

4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Naturmiljö 

Allmän beskrivning av inventeringsområdet och tidigare registrerade naturvärden 

Inventeringsområdet följer den statliga vägen 956 och utgörs av en korridor om 15 meter 

från beläggningskant på ömse sidor om vägen. Vägsträckan som ingår i denna 

inventering uppgår till cirka 2,4 kilometer. Inventeringsområdet och dess omgivning 

utgörs i huvudsak av jordbruksmark samt ett antal skogsbevuxna åsar som bryter av 

landskapet. Nordost om utredningsområdets norra del återfinns Sandsjöbackas 

naturreservat vars södra gräns går med ett minsta avstånd om cirka 200 meter från 

utredningsområdet. Vattendraget Stockaån och dess biflöden är framträdande och 

sträcker sig i en sydöstlig-nordvästlig riktning genom området, se även 4.5.2.  

Sedan tidigare finns längs sträckan sex fågelarter inrapporterade i Artdatabankens 

observationsdatabas artportalen, vilka listas i kapitel 4.5.1. De fågelarter som redovisas 

är sådana som registrerats med s.k. häckningsindicier, d.v.s. arter som högst troligt eller 

helt säkerställt häckar i området. Dessa arter har rapporterats med relativt grov 

noggrannhetsnivå (radie 300 meter från mittpunkt), vilket gör det svårt att bedöma 

exakt var det har noterats. De registrerade fåglarna är rödlistade i kategorierna starkt 

hotad (EN), sårbar (VU) och nära hotad (NT), där starkt hotad (EN) innebär att arten 

löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd. I Figur 9 illustreras de registrerade 

rödlistade arterna. Den nationella rödlistan är en sammanställning av arters status 

(utdöenderisk) inom vårt lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal 

kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och 

trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier. 
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Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventering (NVI) enligt standardiserad metodik (SS 199000:2014) med 

tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014) avseende biologisk mångfald har 

genomförts i slutet av maj 2018. Naturvärdesinventeringen har utförts på fältnivå, 

naturvärdesklass 1-4 med tilläggen generellt biotopskydd, värdeelement och detaljerad 

artförekomst. Fältinventeringen har också föregåtts av en förstudie med insamling av 

kända uppgifter och tidigare inrapporterade data. 

Inom inventeringsområdet för väg 956 har totalt åtta naturvärdesobjekt identifierats, 

dokumenterats och avgränsats, se Figur 7 och Figur 8. Ett av objekten har klassats som 

högt naturvärde (NV klass 2), tre objekt har klassats som påtagligt naturvärde (NV klass 

3) och resterande objekt har fått klassen visst naturvärde (NV klass 4). De högst klassade 

objekten utgörs av: 

• Stombäcken med förekomst av öring och intakt kantzon av äldre ask och klibbal 

(högt naturvärde), se Figur 7. 

• Stockaån med bland annat förekomst av öring (påtagligt naturvärde), se Figur 7 

och Figur 8. 

• Vägkanter intill ädellövskog med intressant vägkantsflora (påtagligt 

naturvärde), se Figur 7 och Figur 8. Nämnvärt är att Trafikverket tidigare 

dokumenterat intressant vägkantsflora vid väg 960, som norr om Stockaån 

ansluter till väg 956. 
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Figur 7. Kartan visar objekt som registrerats under naturvärdesinventeringen längs väg 956 på 

norra delen. ID-nr är kopplade till den numrering som även återfinns i inventeringsrapporten. 
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Figur 8. Kartan visar objekt som registrerats under naturvärdesinventeringen längs väg 956 på 

södra delen. ID-nr är kopplade till den numrering som även återfinns i inventeringsrapporten. 
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Fridlysta arter  

Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för 

arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. 

Avseende vilda fåglar omfattas alla i Sverige naturligt förekommande arter, däremot bör 

arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter, samt 

sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet 

(Naturvårdsverket, 2009).  

Under inventeringen observerades fågelarterna stare (VU) och sävsparv (VU) som 

omfattas av fridlysningsbestämmelser. Sävsparv noterades sjunga från vassen vid bron 

över Stockaån och stare hördes intill Stombäcken, där även holkar anpassade till stare 

var uppsatta i träden. Utöver dessa observationer noterades också två trafikdödade 

individer av vanlig padda på bilvägen i mellersta delen av inventeringsområdet, se Figur 

10. Fågelarterna omfattas av fridlysning enligt 4§ artskyddsförordningen (SFS 

2007:845) och vanlig padda enligt 6§ samma förordning.  

Enligt Artdatabankens observationsdatabas har nedanstående sex fågelarter, som 

betraktas som prioriterade, noterats i närområdet kring väg 956, se Figur 9. Nämnda 

arter är samtliga knutna till odlingslandskapet och samtliga arter bedöms häcka i 

området.   

• Svarthakad buskskvätta (EN) 

• Tornseglare (VU) 

• Stare (VU) 

• Gulsparv (VU) 

• Buskskvätta (NT) 

• Ängspiplärka (NT) 

Rödlistade arter 

ArtDatabanken tar fram Sveriges nationella rödlista på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Rödlistan är en nationell sammanställning över vilka arter som minskar i antal eller 

utbredning, och den ligger ofta till grund vid bedömningar av om arter bör fridlysas eller 

inte.  

Under naturvärdesinventeringen påträffades två rödlistade fågelarter, stare (VU-sårbar) 

och sävsparv (VU), se Figur 10. Utöver dessa har ett antal rödlistade fågelarter 

rapporterats i Artportalen vilka beskrivits under 4.4.3 samt Figur 9. Av särskilt intresse 

är den säkra häckningen av den starkt hotade arten svarthakad buskskvätta (EN – starkt 

hotad) med en rapporterad framgångsrik häckning under 2017. Arten är på frammarsch 

framförallt längs Hallandskusten där 31 revir kunde konstateras under 2018 varav 10 av 

dessa inom Kungsbacka kommun (Göteborgs ornitologiska förening, 2018). Det verkliga 

antalet häckningar totalt sett är rimligen betydligt högre (Artfakta, 2018). 
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Figur 9. Rödlistade arter som har rapporterats i Artportalen under perioden 2000-2018. De gula 

fälten representerar det område som observationerna gjorts inom. Enbart observationer som 

rapporterats som troliga eller säkerställda häckningar har tagits med. Förkortningarna på sidan av 

namnet anger den rödlistningskategori som respektive art klassats till. EN=Akut hotad, 

VU=Sårbar, NT=Nära Hotad. 

 

Biotopskydd 

Biotopskyddsområde är mindre mark- och vattenområden som utgör, eller kan utgöra, 

livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. Vissa typer av biotoper anses vara så 

värdefulla att de omfattas av ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap. 11§ samt 

förordningen om områdesskydd. Det betyder att de per automatik har ett skydd och inte 

får skadas. Följande sju biotoptyper är skyddade i hela landet: allé, källa med omgivande 
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våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark 

i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme. 

Totalt har sex objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierats, se Figur 

10 och Figur 11. Stockaån sträcker sig in i inventeringsområdet vid två platser och har 

därför beskrivits som två objekt. Objekten utgörs av naturliga vattendrag i 

jordbruksmark, ett dike, en åkerholme och en stenmur. Objekten är belägna längs båda 

sidor av vägen. 

 

Figur 10. Generella biotopskyddet, norra delen väg 956. I kartan redovisas även de arter som 

noterades under naturvärdesinventeringen och som omfattas av rödlistnings- och/eller 

fridlysningsbestämmelser. ID-nr är kopplade till den numrering som även återfinns i 

inventeringsrapporten. 
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Figur 11. Karta över objekt som omfattas av det generella biotopskyddet längs södra delen väg 

956. Beteckningarna hänvisar till de ID-nr objekten fick under naturvärdesinventeringen. 
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Riksintresse naturvård, Natura 2000 samt naturreservat 

Utanför utredningsområdet med ett minsta avstånd om cirka 200 meter återfinns 

riksintresset för naturvård benämnt Sandsjöbacka. Samma geografiska område som 

riksintresset utgör även Naturreservat samt Natura 2000-område. Natura 2000-

området är skyddat både med avseende på habitat- och fågeldirektivet, se Figur 12.  

 

Figur 12. Karta visar utbredning av riksintresse för naturvård, Natura 2000-område samt 

naturreservat. 

960 
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4.5.2. Vattenmiljö och markavvattning 

Aktuell sträcka korsas av Stockaån samt Stombäcken som mynnar ut i Stockaån. Båda 

vattendragen är öringförande och elfiske har tidigare genomförts, se Tabell 2 och Tabell 

3. Stockaån och Stombäcken omfattas av strandskydd och Stockaån är en 

vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer och har idag bland annat 

problem med övergödning. Den ekologiska statusen har klassats som otillfredställande 

och den kemiska statusen är dålig då det förekommer kvicksilver (Hg) och PBDE 

(polybromerade difenyletrar) i fisk i området. De morfologiska parametrarna för 

vattendraget har bedömts som otillfredsställande. Stora delar av strandlinjen saknar 

naturliga livsmiljöer och närområdet består av 83% anlaggda ytor och aktivt brukad 

jordbruksmark. 

Stockaån och biflödet Stombäcken finns upptaget i Kungsbacka kommuns 

naturvårdsplan. Där anges att vattendragen är reproduktionsområden för havsöring 

samt att Stockaån är skadad av jordbruksrensningar och avloppsvatten från Vallda. 

Vattensystemet ingår i ett kalkningsprojekt och biotopförbättrande åtgärder anses 

angelägna. Inom det aktuella området har Stockaån en funktion som uppväxtmiljö för 

öring och längre uppströms, troligen även betydelse som reproduktionsområde.  

Tabell 2. Sammanställning av elfiske i Stockaån. 

Lokalnamn Fiskedatum Art Täthet 

årsungar 

Täthet 

äldre än 

årsungar 

Totalt 

antal/100 

m2 

6381640–

1271220 

Gården 

stocken 

1989-10-04 Skrubbskädda  38,0 38,0 

Storspigg  3,1 3,1 

Ål  1,4 1,4 

Öring 5,8 0,0 5,8 

1991-07-12 Skrubbskädda  6,4 6,4 

Storspigg  3,2 3,2 

Öring 25,4 6,4 31,8 

1992-06-10 Mört  5,2 5,2 

Skrubbskädda  34,2 34,2 

Storspigg  10,1 10,1 

Ål  38,2 38,2 

Öring 19,6 0,0 19,6 

1993-06-22 Skrubbskädda  4,3 4,3 

Storspigg  6,7 6,7 

Ål  5,9 5,9 

Öring 2,5 4,3 6,8 
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Tabell 3. Sammanställning av elfiske i Stombäcken 

Lokalnamn Fiskedatum Art Täthet 

årsungar 

Täthet 

äldre än 

årsungar 

Totalt 

antal/100 

m2 

6381860–

1271240 

Uppstr gamla 

158:an 

1990-05-08 Öring  0,0  

1991-04-11 Öring 0,0 424,2 424,2 

1991-07-12 Öring 243,1 167,2 410,3 

 

Längs sträckan finns ett par dikningsföretag: 

• Stockaån med tillflöden, nygrävning, tf 1933 

• Vallda df 1949 

 

Figur 13. Dikningsföretag (karta från länsstyrelsens WebbGIS). 

 

Ytvatten från uppströms liggande områden passerar vägområdet på flera platser och 

hanteras i trummor, ledningar och diken. 

4.5.3. Kulturmiljö 

Analysområdet går genom ett småbrutet landskap längs Stockaåns dalgång, mellan 

höjdpartier beväxta med skog. Dalgångarna är idag uppodlad åkermark men var fram 

till för omkring 1 500 år sedan en havsvik, se Figur 14. Under stenåldern var 

höjdsträckningarna utanför analysområdet öar i en bredare havsvik. Dessa öar var bra 

platser att bo på och på höjderna återfinns stenåldersboplatser och fyndplatser med 

stenåldersfynd.    
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Figur 14 Strandlinje i analysområdet omkring år 0. 

 

Få andra fornlämningar finns i analysområdets närhet. Rösen av bronsålderskaraktär 

finns på höjdsträckningen vid Alguseryd nordväst om analysområdet. På höjderna öster 

om analysområdet finns även ett fåtal stensättningar. Dessa gravanläggningar kan 

troligen dateras till bronsålder och äldsta järnåldern. Gravfält eller högar som kan 

dateras till den yngre järnåldern saknas i socknen. Detta kan bero på att dessa gravtyper 

odlats bort. Släp socken omnämns första gången år 1231 och skrevs år 1300 Slep. 

Namnet kan syfta på ett bäckflöde som rör sig släpigt och drar med sig växtdelar. 

Möjligen syftar det på Stockaån som rinner genom den tidigare kyrkbyn. Den gamla 

kyrkbyn ligger i analysområdets norra del, öster om platsen för den gamla kyrkan. 

Bebyggelsen var vid laga skifte år 1836 oregelbunden med en av gårdarna söder om 

vägen (fastigheten Släp 2:30). I analysområdets norra del fanns ett torp eller backstuga 

omedelbart öster om vägen (fastigheten Släps-Stocken 1:7). Åkermarken var tegindelad, 

möjligen avskilda med diken, och låg i det låglänta området invid Stockaån. Blandat med 

åkermarken fanns även ängsmarker insprängda, vilket gjort att landskapet haft en mer 

mosaikartad prägel.  

Analysområdets södra del tillhörde Vallda socken och vägen hade ungefär samma 

sträckning som idag enligt en avmätningskarta från år 1760. Endast i den sydligaste 

delen av analysområdet har vägen flyttats österut men den gamla vägsträckningen kan 

fortfarande ses i fastighetsbildningen.  Området invid vägen var ängsmark och 

betesmarker. Vid laga skifte år 1844 har stora delar av området odlats upp till åker. På 

en sockenkarta över Vallda från år 1857 har det även tillkommit bebyggelse öster om 

vägen vid Riddarekulle. Vid sekelskiftet tillkommer bebyggelse i detta område. Inom 

Kyrkbyns mark har bebyggelse tillkommit söder om byn (fastigheten Släp 3:5) och även i 

analysområdets norra del tillkommer flera torp vid vägkorsningen mellan väg 956 och 

Kyrkoby Dalavägen.    



Sida 28 av 64 
 

Forn- och kulturlämningar 

Endast en registrerad fornlämning finns inom analysområdet och det är 

begravningsplatsen för Släps gamla kyrka, Släp 112:1. Kyrkan hade medeltida ursprung 

och byggdes delvis om under 1600-talet. Mellan åren 1852-53 byggs den nya kyrkan norr 

om analysområdet och den gamla kyrkan överges. På platsen finns idag inga synliga spår 

efter den medeltida kyrkan. 

Vid den översiktliga fältbesiktningen noterades ett flertal stenmurar i anslutning till 

dagens väg framförallt på vägens östra sida. En stenmur noterades på västra sidan men 

denna är belägen utanför vägplaneområdet.  Vid Riddarekulle återfinns även en 

husgrund, troligen efter ett växthus. 

 

Figur 15 Forn- och kulturlämningar samt utvärderad bebyggelse inom samt utanför analysområdet 

för kulturmiljön. 

 

Bebyggelse 

Inom analysområdet finns fyra utvärderade bebyggelseenheter, se Figur 15. Vid 

Riddarekulle ligger fastigheten Kungsbacka Vallda 10:4 som klassats till den högsta 

klassen (A). Bebyggelsen har tillkommit i början av 1900-talet vilket en inristning i 

manhusets stengrund vittnar om. På gårdsplanen finns ett säreget hus som beskrivs som 

tvättstuga med bihus. Byggnaderna är belägna cirka 20 meter från dagens väg. 

Utformning av den nya gång- och cykelvägen skulle därför kunna anpassas så att den 

inte påverkar miljön. I anslutning till korsningen mellan väg 956 och Kyrkoby Dalavägen 

ligger de andra tre utpekade bebyggelserna; fastigheterna Kungsbacka Släps-Stocken 
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1:7, Kungsbacka Ekenäs 1:33 samt 1:36, vilka getts den lägsta bedömningsgrunden (C) 

vid bebyggelseinventeringen. 

4.5.4. Rekreation och friluftsliv 

Kyrkoby Dalavägen i norra delen av gång- och cykelvägssträckan leder till 

parkeringsplatsen vid den södra entrén till Naturreservatet Sandsjöbacka. Där finns 

flera markerade promenadvägar och motionsspår och där börjar den 22 km långa 

Sandsjöbackaleden. I Sandsjöbackaområdet finns även vindskydd, elljusspår och 

ridspår.  

Via Östra Hamravägen som övergår i en gång- och cykelsträcka under Sörleden kan man 

nå Kungsbacka Golfklubb och kuststräckan med småbåtshamnar och stränder. Även 

cykelleden Kattegattleden går på Östra hamravägen. 

4.5.5. Naturresurser 

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn för att uppnå en effektiv drift, en 

underhållsvänlig samt kostnadseffektiv anläggning. Målsättning är att minimera 

livscykelkostnaderna och minska energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett 

livscykelperspektiv. 

Delar av gång- och cykelvägen kommer att anläggas på jordbruksmark. Den naturresurs 

som jordbruksmarken utgör kommer att försvinna permanent.  

En energibrunn finns registrerad i brunnsarkivet inom inventeringsområdet, på 

fastigheten Kyrkobyn 2:25.  

4.5.6. Förorenad mark 

Utmed befintlig vägsträcka utgörs markområdet till stor del av skog och jordbruksmark 

med enstaka gårdar och hus. Med dagens markanvändning finns få misstankar om 

förekomst av förorenad mark. Potentiella föroreningar inom undersökningsområdet 

förväntas framförallt härstamma från trafik och väghållning av befintlig väg. 

Vägdikesmassor brukar generellt vara måttligt förorenade.  

Markprovtagning (miljöteknisk markundersökning) har utförts för att identifiera 

eventuella föroreningar inom områden som påverkas av gång- och cykelvägen. 

Resultatet från provtagningen påvisar halter över Naturvårdsverkets riktlinje mindre än 

ringa risk i två provpunkter för krom och i fem provpunkter för kadmium. Nuvarande 

och tidigare verksamheter inom utredningsområdet bedöms inte ha medfört någon 

betydande risk för spridning av föroreningar till marken inom planerad vägsträckning. 

En översiktlig inventering av potentiellt förorenade verksamheter är utförd för sträckan. 

Utmed sträckan finns två objekt registrerade i EBH-stödet, som är Länsstyrelsens 

databas för förorenad mark. Enligt EBH-stödet utgörs båda objekten av 

verkstadsindustrier utan halogenerade lösningsmedel. Miljöförvaltningen i Kungsbacka 

kommun har inte haft något ärende gällande förorenad mark på aktuell vägsträcka. 

Ytvatten är inom utredningsområdet framförallt knutet till Stockaån, Stombäcken samt 

diken i jordbruksmark. Någon misstanke om föroreningar i vatten finns inte. 
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4.5.7. Luft 

I dagsläget finns det inget som tyder på att luftkvaliteten är försämrad inom aktuellt 

utredningsområde. Då landskapet är öppet och trafikmängderna på befintlig väg är 

relativt låga bedöms luftkvaliteten som god.   

4.5.8. Buller och vibrationer 

Bullerstörande samt eventuellt vibrerande verksamheter i området bedöms till stor del 

härstamma från befintliga vägar. 

4.5.9. Risk 

Väg 956 är inte rekommenderad väg för farligt gods.  

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar  

4.6.1. Befintliga ledningar 

Längs med väg 956 finns el-, tele- och fiberkablar samt VA-ledningar. Ellevio har 

elkablar, Skanova telekablar (luftburna och markförlagda), Kungsbacka kommun har 

belysnings- och fiberkablar samt vattenledningar inom utredningsområdet. 

Vattenledningarna ligger i huvudsak utmed vägens västra sida från Stockaån och norrut 

på en sträcka av ca 550 m, men korsar även väg 956 på ett par ställen.  

Släps avloppsförening har ett privat VA-system i den nordligaste delen av utrednings-

området, på en sträcka av ca 800 m. Det är främst lättrycksavlopp LTA, men på något 

ställe även vattenledningar. Tillsammans med tryckavloppsledningarna finns även 

bredbandsfiber samförlagt. 

Östra Hamrakullens Avloppsförening har ett tryckavloppssystem (förmodligen LTA) 

utmed väg 956:s västra sida mellan sektion ca km 2/100 och 2/260. Ledningarna korsar 

även vägen i dessa sektioner. 

Ytterligare någon avloppsförening kan finnas i området enligt uppgift, men information 

saknas. 

Brunnar, trummor, dagvatten- och dräneringsledningar samt sidotrummor finns inom 

utredningsområdet för avledning av yt- och dräneringsvatten.  

Befintliga kablar och VA-ledningar placerade i läget för den nya gång- och cykelvägen 

kan komma att behöva läggas om/sidoförflyttas till nya lägen. 

Korsande trummor förlängs vid behov. 

Befintliga stolpar för luftburen tele kommer att behöva flyttas, alternativt markförläggs 

kablarna. 

4.6.2. Geoteknik 

Utmed stora delar av sträckan förekommer mycket lösa och sättningsbenägna jordlager 

av lera, gyttjelera och gyttja - ofta med mäktigheter omkring 10 till 15 m. I norra delen 

förekommer en sträcka med större lerdjup (km 0/150- 300). 
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Fastmarkspartier med ytligt berg förekommer på några platser – i norr fram till ca 

km 0/050, mellan ca km 0/500- 0/600, vid ca km 1/230, mellan ca km 2/070- 2/130 

samt mellan ca km 2/250- 2/300. 

Inom områden med mycket lös lera, gyttjelera och gyttja förekommer ett övre fastare 

skikt med torrskorpelera till ca 1 m djup.  

Närmast markytan finns ett mullhaltigt ytlager med tjocklek varierande mellan 0,1 och 

0,4 m. 

Vid planerad bro över Stockaån förekommer gyttja till ca 8 m djup och därunder ca 4 m 

siltjord som följs av fastare jordlager eller berg. Befintlig vägbro är grundlagd på 

träpålar. 

De geotekniska förhållandena har bedömts utifrån utförda geotekniska 

fältundersökningar, jordartskarta och fältbesök. Utförda geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar redovisas i MUR (Markteknisk undersökningsrapport). 

 

Figur 16. Jordarter i markytan (Kartkälla: SGU:s digitala kartgenerator, www.sgu.se). 

 

  

http://www.sgu.se/
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4.6.3. Avvattning 

Idag avvattnas väg 956 via vägslänter ut på omgivande åkermark eller till vägdiken som 

leder dagvattnet till större diken/trummor eller till brunnar anslutna till korsande 

dagvattenledningar.  

Generellt sker ytavrinningen i området från öster till väster och belastar främst den östra 

sidan av väg 956. Genomledning av dagvattnet sker via ett antal stora och medelstora 

trummor och ledningar på sträckan. 

I sektion km 0/430 korsar Stombäcken väg 956 via en större trumma, dimension 1200 

mm. 

I sektion km 1/400 passerar Stockaån under en bro. 

I sektion km 1/820 korsas vägen av ett större dike med trumma, dimension 800 mm. 

Diket ansluter på östra sidan av vägen till Vallda DF 1946 (dikningsföretag). 

En större åkerdagvattenledning D600 korsar väg 956 i sektion km 2/000 och 2/405. 

Ledningen ingår i Vallda DF 1946.  

Sannolikt är åkrarna täckdikade då jordlagren består lermaterial. 

4.6.4. Byggnadsverk 

På väg 956 längs planerad gång- och cykelväg finns ett byggnadsverk, bron över 

Stockaån. Den är registrerad i BaTMan som (BaTMan är Trafikverkets hjälpmedel för 

effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk): 

• Bro 13-771-1 över Stockaån (Prästbron) 2 km N Vallda k:a 

 

Figur 17. Befintlig vägbro 13-77-1 över Stockaån, planläge. 
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Figur 18. Befintlig vägbro 13-77-1 över Stockaån, vy från väster. 

 

4.6.5. Bergteknik 

Berggrunden består av en rödgrå, medelkornig gnejs av granitisk sammansättning. 

Berget är relativt sprickfattigt, sprickytor är friska och opåverkade. Bergkvaliteten är 

god, inga pegmatiter eller gångbergarter har observerats.  

Berggrunden är söndersprucken huvudsakligen längs med foliationen och längs två 

branta sprickorienteringar. Foliationen stryker sydväst-nordöst och stupar medelbrant 

mot nordväst. De andra dominerande sprickriktningarna är brantstående till vertikala 

och stryker åt sydöst-nordväst och öst-väst.  

Längs planerad gång- och cykelväg förekommer berg i dagen som flacka hällar och 

mycket sparsamt. Bergytans nivå är under nivån för gång- och cykelvägen längs hela 

sträckan. Bergschakt kommer utföras i liten utsträckning och avser sprängning för 

ledingsgrav vid några korta delsträckor där bergytan ligger inom ca 1,6 meter under 

gång- och cykelvägens nivå. Det bedöms inte finnas behov av bergförstärkning längs 

sträckan för gång- och cykelvägen.  

Sträckor där berg i dagen observerats och bergschakt kommer utföras är vid km 0/100 

och vid km 0/580-0/635. Sträckor där bergytan tolkas till de nivåer som medför att 

bergschakt kommer utföras är vid km 0/090-0/150, km 0/500-0/600, km 2/070-2/130 

(denna sträcka har en större osäkerhet än resterande), km 2/250-2/300. Tre av dessa 

sträckor, dvs. samtliga utom den längst i söder (km 2/250-2/300), ligger inom 40 meter 

från befintliga bostäder. För dessa områden, inom vilka sprängning förväntas, 

rekommenderas att riskanalys upprättas avseende vibrationsalstrande arbeten. 

Riskanalysen bör upprättas i enlighet med svensk standard SS 460 48 66:2011.   

Då mängden bergschakt för gång- och cykelvägen är mycket liten föreligger ingen risk 

för förorening vid urlakning av svavel i bergupplag.  
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

I arbetet med vägplanen har ingen annan lokalisering studerats, utan gång- och 

cykelvägen föreslås byggas ut längs befintlig väg. Detta är i linje med Trafikverkets 

inriktning och rekommendationer i Regional cykelplan för Halland 2015-2025. 

5.2. Val av utformning 

För alla verksamheter och åtgärder som inte är av försumbar betydelse, ska en sådan 

plats väljas att ändamålet kan nås med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och för miljön. Utbyggnaden av gång- och cykelvägen på denna sträcka har valts 

för att skapa en säker miljö för gång- och cykeltrafikanter, vilka idag endast kan nyttja 

den befintliga vägens vägren. 

5.2.1. Principer för utformning 

Föreslagen utformning är generellt en 2,5 meter bred asfalterad gång- och cykelväg, 

skild från vägen med en 3,0 meter bred skiljeremsa, se Figur 19. Där tillräckligt bred 

skiljeremsa inte får plats utformas gång- och cykelvägen med så kallad trång sektion 

genom att den separeras från vägen med kantstöd, se Figur 20.  

På ömse sidor om asfalten läggs en stödremsa av grus, 25 centimeter bred. Gång- och 

cykelvägen har ett så kallat tvärfall som gör att ytan lutar två procent mot skiljeremsan 

och ytvatten rinner därför mot skiljeremsan. Under skiljeremsan läggs dränering för 

avvattning. Slänter mot skiljeremsan utformas normalt med släntlutning 1:4. 

Se även Typsektioner flik 8 i vägplanen. 

 

Figur 19: Standardsektion med dike. I normalfallet ligger gång- och cykelvägen på samma nivå 

som vägen. 
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Figur 20. Trång sektion utformas med kantstöd som avskiljning. 

 

Passager över enskilda vägar 

Där gång- och cykelvägen passerar en enskild väg som betjänar två eller flera fastigheter 

förläggs passagen på ett större avstånd från vägen. Skiljeremsan blir här minst fem 

meter i stället för normalt tre meter. Därmed får en personbil plats mellan vägen och 

gång- och cykelvägen utan att hindra cyklister. Motivet till det större avståndet är 

trafiksäkerhetsrisken när bilar står och väntar på att få svänga av den allmänna vägen 

och väjer för trafik på gång- och cykelvägen. Risken ses som liten när den enskilda vägen 

betjänar mindre än två fastigheter. 

5.2.2. Utformning av den planerade gång- och cykelvägen 

Föreslagen sträckning för gång- och cykelvägen visas i Figur 21 nedan. 

Val av sida om väg 956 

Val av sida för planerad gång- och cykelväg längs väg 956 har analyserats utifrån 

aspekter som bland annat trafiksäkerhet, bekvämlighet, gestaltning, intrång i natur och 

fastigheter, samt komplexitet. Rekommendation till val av sida är att anlägga större 

delen av gång- och cykelvägen på västra sidan om väg 956. Utifrån bekvämlighet för 

användaren skulle östra sidan varit bättre då båda anslutningspunkterna ligger öster om 

väg 956, men skulle inneburit flera byggtekniska utmaningar och medfört stora 

naturintrång, även intrång i kulturmiljö vid kyrkogården. 

 

Figur 21. Föreslagen gång- och cykelväg. 
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Sträckan från norr till söder 

I norr ansluter den nya gång- och cykelvägen till befintlig gång- och cykelväg på östra 

sidan om väg 956. Efter korsning med väg 956 anläggs gång- och cykelvägen utmed 

västra sidan av vägen. Första sträckan, cirka 60 meter, utmed västra sidan om väg 956 

anläggs med trång sektion för att därefter utföras med standardsektion fram till km 

0/420. På sträckan mellan km 0/420 och km 0/550 förläggs gång- och cykelvägen med 

en trång sektion med kantstöd utmed vägen (Figur 20), för att minska påverkan på 

Stombäcken och markintrång på tomtmark söder om bäcken.  

Direkt efter den trånga sektionen viker gång- och cykelvägen av från vägen för att runda 

en åkerholme som klassificeras som ett naturvärde, vilket motiverar förskjutningen av 

både gestaltnings- och kostnadsskäl. Vid km 0/650 är gång- och cykelvägen tillbaka till 

sin position med tre meter skiljeremsa från vägen, vilket den behåller fram till km 1/370 

där bron över Stockaån närmar sig.  

På den nya bron över Stockaån, km 1/410, löper gång- och cykelvägen dikt an vägen, 

åtskild med kantstöd. Över bron görs gång- och cykelvägen något bredare (2,8 m) för att 

kompensera för att vägtrafiken kommer närmare samtidigt som broräcket begränsar 

utrymmet åt andra hållet. Den trånga sektionen med kantstöd fortsätter fram till km 

1/560, motiverat av att minska intrånget på tomtmark strax söder om ån. 

Gång- och cykelvägen avslutas därefter med standardsektion fram till passagen över väg 

956 vid km 2/000, som leder till den befintliga gång- och cykelvägen mot Kungsbacka 

längs väg 158. 

Passager över allmänna vägar 

Valet att förlägga den nya gång- och cykelvägen på den västra sidan av väg 956 medan 

anslutningar till befintliga gång- och cykelvägar ligger på den östra sidan medför att väg 

956 behöver korsas två gånger. Följaktligen föreslås två passager över väg 956 längs den 

aktuella sträckan: en i norr och en i söder.  

Passagen i norr sker vid korsningen mellan väg 956 och anslutningen ut mot väg 158, 

cirka km 0/000. Korsningen byggs om och förses med två refuger för att göra passagen 

säkrare och för att leda fordonen till rätt sida i svängarna. Befintlig gång- och cykelväg 

fortsätter på den östra sidan fram till Kyrkoby Dalavägen (cirka km 0/050). Denna del 

behålls för att upprätthålla kopplingen till Kyrkoby Dalavägen, men den nya gång- och 

cykelvägen med passage förläggs på västra sidan om väg 956 och kommer att vara 

huvudstråk.  Gång- och cykelvägen förstärks med vägvisning och vägmålning. Att 

förlägga en passage längre söderut har förkastats på grund av begränsad sikt som 

medför dålig trafiksäkerhet. 

Passagen i söder föreslås placeras strax norr om korsningen med väg 158 (cirka km 

2/000). Anledningen till att den inte kan placeras närmare väg 158 är att ett större dike 

längs väg 158 svänger norrut här. Passagen utformas med refug och vägmarkering, 

motiverat utifrån den höga hastigheten trots det låga uppmätta trafikflödet på vägen 

(300 fordon per dygn). Refugen kommer kräva att vägen breddas cirka 2 meter vilket 

kräver markintång. Passagen synliggörs med markeringsskärmar och vägmålning. 
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Passager över enskilda vägar 

De flesta enskilda vägar som den planerade gång- och cykelbanan passerar betjänar 

endast en fastighet. Enskild väg som betjänar två eller flera fastigheter och som korsas 

finns vid km 1/870 (Östra Hamravägen). Där förläggs passagen på ett större avstånd 

från vägen, cirka fem meter. 

Även enskild väg vid km 0/410 betjänar flera fastigheter men här görs ingen förändring 

av avståndet mellan väg och gång- och cykelväg. Motivet är att anslutningen ligger nära 

Stombäcken där trång sektion behöver tillämpas samt att den enskilda vägen även har 

anslutning till väg 158 i väster.  

Gång- och cykelvägens svängning i höjd- och sidled 

Gång- och cykelvägens profil (nivå över marken) följer i normalfallet nivån på väg 956 

förutom mellan km 0/550 och km 0/650 där gång-och cykelvägen rundar bergsknallen; 

här följer gång- och cykelvägen terrängen och placeras mellan åker och berg. 

Den nya föreslagna bron över Stockaån medför att vägen höjs ett par decimeter, och 

gång- och cykelbanan följer vägens nivå över höjningen. 

Gång- och cykelvägen utformas i normalfallet med en horisontell linjeföring som följer 

Trafikverkets krav (radier i kurvor på minst 30 meter). Det innebär att den följer väg 

956 på större delen av sträckan. Undantag finns vid passagerna i norr och söder, där 

kurvorna blir något snävare. Anledningen till dessa undantag är att minska gång- och 

cykelvägens intrång i omgivande miljö och för att åstadkomma trafiksäkra passager med 

väg. 

Busshållplatser 

De fyra hållplatserna längs sträckan har låg standard med få resande per dag. Varken 

nuvarande resandemängder eller Hallandstrafikens planer för sträckan motiverar 

markintrång eller de kostnader som en standardhöjning skulle innebära. I vägplanen 

föreslås därför att hållplatserna behåller nuvarande utformning. 

5.2.3. Geoteknik 

Stor del av sträckan består av mycket lösa och sättningsbenägna jordlager. För att 

undvika grundförstärkningsåtgärder behöver gång- och cykelvägen utföras med en låg 

profil som ligger i nivå med eller maximalt 0,5 m ovanför befintlig markyta (undantag 

kan ske i särskilda fall). Högre bankar bedöms behöva utföras med lättfyllning i bank 

och kompensationsåtgärd (schakt och fyllning med lättfyllning). Lättfyllning kan 

exempelvis vara lättklinker. 

Bro över Stockaån bedöms behöva pålgrundläggas. Närliggande bank behöver troligen 

grundläggas på några rader bankpålar.  

5.2.4. Avvattning 

Avvattning av ny gång- och cykelväg och väg 956 sker genom avledning till gräsklädda 

svackdiken (skiljeremsan mellan gång- och cykelväg och väg 956), se Figur 23, med 

kupolsilbrunnar anslutna på en ny dag- och dränvattenledning med ett antal 

utloppspunkter till befintliga diken, Stombäcken, Stockaån samt korsande 

dagvattenledningar utmed sträckan.  
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Dräneringsledningen utförs med tät botten för att förhindra att olja eller diesel 

infiltrerar ner i marken vid en eventuell olycka. Samtliga brunnar utrustas med sandfång 

och vattenlås.  

Utloppsflöden till befintliga ledningar och diken bestäms generellt med hänsyn till 

mottagande ledningars och dikens dimensioner och kapacitet, samt även för att minska 

flödena jämfört med nuvarande förhållanden. Flödena kommer att strypas ner innan 

anslutning. 

 

Figur 22: Avvattning mot kantsten eller befintligt vägdike i trång sektion. GC=gång- och cykelväg. 

 

Figur 23: Avvattning mot nytt gräsklätt dike. Svackdike=gräsklätt dike. GC=gång- och cykelväg. 

 

Befintliga trummor förlängs vid behov. Grumling ska i möjligaste mån undvikas. 

Avskärande dräneringsledningar anläggs där ny gång- och cykelväg påverkar befintliga 

jordbruksdräneringar.  

5.2.5. Byggnadsverk  

Inom ramen för projektet ska ny bro över Stockaån utföras för väg 956 vid passagen med 

ån. Bron föreslås bli en kombinerad vägbro och gång- och cykelbro. Anledningen är att 

befintlig vägbro 13-77-1 har nedsatt bärighet och behöver bytas ut. Behovet av bro för ny 

gång- och cykelväg kan då samordnas med utbyte av vägbron för att minimera 

miljöpåverkan, kostnader och störningar vid byggnation. 
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Bron föreslås utföras som en valvbåge av stål, typ boxkulvert, som grundläggs på 

pålgrundlagda platsgjutna betongfundament. Brons spännvidd blir ca 6,3 m och fri 

bredd ca 9,2 m. För att erhålla tillräcklig fyllnadshöjd över bron behöver vägbanan för 

väg 956 höjas något i broläget. En viss justering av åfåran erfordras på brons östra sida 

(inloppssidan) för att medge tillräckligt flacka slänter från vägen ner mot ån.  

Befintlig åfåra återställs och förses med erosionsskydd av naturmaterial. Åns botten och 

slänter utformas på sådant sätt att inga vandringshinder uppkommer för fiskar eller 

andra vattenlevande djur. Åbotten bör utformas i samråd med sakkunnig person 

avseende fiskevårdande åtgärder. På bägge sidor av ån utförs viltpassager av trummor 

med diameter 800 mm genom vägbanken. Trummorna förses med en botten av 

naturgrus och de placeras i möjligaste mån över högvattenytans nivå. 

Bron byggs i torrhet genom att vattnet leds om under byggnadstiden i en tillfällig åfåra. 

Det möjliggör även en rivning av befintlig bro i torrhet. 

 

Figur 24. Typsektion för ny valvbro över Stockaån. (MW = Medelvattennivå, MHW = Medel högsta 

vattennivå, HW50 KLIM = Högsta vattennivå under en 50-årsperiod). 

 

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

5.3.1. Åtgärder som redovisas på plankarta och fastställs  

Utöver den hänsyn till omgivande miljö och människors hälsa som tagits i arbetet med 

vägens lokalisering och utformning redovisas i vägplanen ett antal särskilda 

skyddsåtgärder. I Tabell 4 beskrivs dessa närmare för att förtydliga vad de praktiskt 

innebär, vad som är syftet med åtgärden och hur de i princip kommer att utformas. 

Dessa skyddsåtgärder redovisas på plankartan och omfattas av kommande 

fastställelsebeslut. 

Tabell 4 Skyddsåtgärder som fastställs 

 Åtgärd enligt vägplan Beskrivning 

Sk1 Faunapassager vid bro över 

Stockaån 

För att säkerställa småvilts möjlighet till passage 

ska torra trummor anläggas i slänterna ovan 

högsta medelvattenföringen. Trumman och 

trumbotten ska anläggas och dimensioneras så 

att småvilt med lätthet kan passera genom 

trumman. 
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5.3.2. Ytterligare åtgärder 

Utöver de åtgärder som beskrivs ovan har det i arbetet med vägplanen identifierats 

möjliga åtgärder som inte bedöms kunna fastställas i vägplanen, men som ytterligare 

kan reducera miljöpåverkan på sträckan. Dessa kräver i vissa fall ytterligare 

detaljutformning eller särskilda beslut utöver vägplanens fastställelsebeslut. Arbetet 

med dessa åtgärder fortsätter och handlar dels om åtgärder som Trafikverket avser att 

genomföra i samarbete eller samråd med markägare eller andra intressenter. Åtgärderna 

inbegriper även detaljutformning och principer för den framtida driften av 

anläggningen. 

Vattenmiljö 

Då Stockaån hyser öring får inga grumlande arbeten ske under perioden 15 september – 

15 juli. De vattenmiljöer som påverkas ska återställas och anläggas med naturmaterial. 

Åbotten ska återställas så att öring med lätthet kan vandra förbi platsen. 

Rekonstruktionen av åbotten ska ske i samråd med sakkunnig. 

Artrika vägmiljöer 

I det fortsatta projekteringsarbetet kommer Trafikverket att arbeta för att nyttja 

möjligheterna att inom vägområdet skapa mer artrika miljöer i det storskaliga 

jordbrukslandskapet. Möjligheten att skapa artrika vägmiljöer kommer att studeras 

vidare när Trafikverket tar fram bygghandlingar. Avbaningsmassor från delsträckor med 

artrika miljöer samt mager jord och sandigt material ska återanvändas i nya vägslänter. 

Återetablering av flora kommer ske naturligt längs sträckan från omgivande mark om 

rätt jordmaterial återanvänds/tillförs. Återetablering av floran kan påskyndas genom 

insådd av för trakten naturligt förekommande torrmarksarter.   

Generellt biotopskydd – kompensationsåtgärder 

Som framgår av kapitel 6.4.2 påverkar den planerade gång- och cykelvägen ett korsande 

dike som omfattas av generellt biotopskydd. Kompensationsåtgärder kan inte fastställas 

i planen eftersom de ligger utanför vägområdet. Åtgärderna avses genomföras genom 

överenskommelse med markägare. 

Höga naturvärden  

Stombäcken och dess strandområden har höga naturvärden. Arbete får inte skada eller 

påverka de träd och buskar som växer längs med ån. Inget arbete får ske i vattendraget, 

och inga grumlande arbeten får ske under perioden 15 september – 15 juli, eftersom 

Stombäcken är öringförande. Vid arbete i området kring Stombäcken ska skyddsstängsel 

sättas upp för att skydda höga naturvärden. 

Övriga åtgärder 

Skyddsstängsling ska genomföras under byggskedet för att undvika intrång i 

närliggande miljöer som inte får skadas, till exempel åkerholmar och vattendrag. 

Placeringen av stängsel ska göras i samråd med sakkunnig, vilket är av särskild vikt vid 

kulturmiljöer då dessa inte alltid är synliga och kan omfatta ett större område än det 

som är synligt. 

Under byggskedet ska länsvatten i schakt eller likande renas innan det släpps ut i 

recipient. 
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Den nya gång- och cykelvägen kan öka antalet som väljer gång eller cykel för att arbets- 

och skolpendla samt rekreationscykla i området, tack vare den ökade tryggheten för 

oskyddade trafikanter. Särskilt barn och unga får en förbättrad situation och bättre 

möjlighet att själva ta sig till vänner och att cykla till fritidsaktiviteter i Särö och 

Kungsbacka. Det nya stråket förstärker även Kattegattleden på sträckan mellan Östra 

Hamravägen och väg 158 i söder.  

Den norra passagen över väg 956 medför ombyggnad av korsningen och nytt 

markintrång. De refuger som ombyggnaden ger plats för har dock stor 

trafiksäkerhetsnytta när de uppmanar fordonsförare till att hålla lägre hastighet och inte 

gena genom korsningens kurvor. Jämfört med nuläget ökar tryggheten och 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter avsevärt. 

Gång- och cykelvägen kopplar an till befintligt cykelnät i båda ändar, vilket ger en god 

kontinuitet för fotgängare och cyklister. Befintlig sträckning i norr slutar vid Kyrkoby 

Dalavägen och där korsar de oskyddade trafikanterna väg 956 i ett område med 

begränsad sikt. Den föreslagna passagen är placerad längre norrut just för att öka 

siktsträckorna och därmed trafiksäkerheten. Användandet av passagen istället för den 

nuvarande korsningspunkt behöver uppmuntras, vilket görs genom att den nya 

passagen hänvisas till genom skyltning och vägmålning.  

Eftersom den nya gång- och cykelvägen indirekt ansluter till busshållplatserna skapas en 

högre tillgänglighet till dessa lägen. Det blir lättare att både gå och cykla till 

hållplatserna vilket kan öka antalet bussresor.  

Den föreslagna gång- och cykelvägen anses uppfylla projekts syfte – att sammanbinda 

Kungsbacka med Särö för gång- och cykeltrafik – och bidrar särskilt till att följande mål 

uppfylls: 

• Öka antalet som väljer gång och cykel för att arbets- och skolpendla samt 

rekreationscykla i området 

• Öka tryggheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

Utformningen skapar förutsättningar att göra åkerholmen till ett landmärke. Det 

bidrar då till att följande projektmål uppfylls: 

• Genomföra åtgärden så att sträckan blir upplevelsevärd för gående och cyklister 

då potentialen är hög. 
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6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Den nya gång- och cykelvägen ligger i linje med Kungsbacka kommuns gång- och 

cykelplan som pekar ut sträckan som potentiell för cykelpendling. Utbyggnaden stödjer 

även målen för den regionala cykelplanen samt infrastrukturplanen för Halland. 

Den föreslagna gång- och cykelvägen ligger inte i närheten av något detaljplanelagt 

område.  

6.3. Upplevelsen av landskapet 

Gång- och cykelvägens placering i landskapet och hur den följer landskapets form är 

viktig för upplevelsen av landskapet. Krökningen runt stenhällen strax söder om 

Kyrkobyn är en bra anpassning till landskapets form samtidigt som det ökar 

upplevelsevärdet. Gång- och cykelvägen får en trevlig slingrande sträckning som 

framhäver landskapets egenskaper. I södra delen omfamnar två små skogspartier vägen 

som gröna portar. Dessa portar är viktiga för upplevelsen när man färdas på gång- och 

cykelvägen. De ger variation, lite lä och skydd samt skapar hållpunkter. Gång- och 

cykelvägen följer vägens trevliga sträckning i ett expansivt område med levande 

kulturlandskap. Att passera igenom ett levande kulturlandskap ger ett högt 

upplevelsevärde. En väl utformad gång- och cykelväg ökar tillgängligheten till 

landskapet och ger helt andra möjligheter att röra sig tryggt i området. De artrika 

vägkanterna som planeras in längs sträckan bidrar till en positiv upplevelse av 

landskapet. 

6.4. Miljö och hälsa 

6.4.1. Bedömningsgrunder - Läsanvisning  

Bedömningen av konsekvenser görs i tre steg där värdet eller känsligheten hos de 

berörda områdena längs sträckan bedöms (steg 1) liksom påverkan på områdena (steg 

2). Områdets antagna värde och den påverkan som antas ske på området vägs ihop till 

en antagen effekt och/eller konsekvens (steg 3).  

Värde/Känslighet   

Ett områdes värde utgår främst ifrån dess värden ur ett samhällsperspektiv, d.v.s. det är 

de allmänna intressena som är utgångspunkten. Värden kan vara utpekade sedan 

tidigare eller ha identifierats under arbetet med miljöbeskrivningen. De kan även 

värderas utifrån ett ekologiskt perspektiv. Känsligheten utgår ifrån hur sårbart ett 

intresse eller ett värde är för en störning.   

Påverkan   

Med påverkan avses fysisk förändring eller intrång. Fokus i miljöbedömningen är på den 

mer betydande miljöpåverkan som identifierats.  

Effekt   

Effekter delas enligt miljöbalken in enligt nedan:   

• Direkta effekter avser den förändring av miljön (dvs. de miljöaspekter som kan 

påverkas på ett betydande sätt) som den fysiska förändringen i sig ger upphov 

till, exempelvis omgivningsbuller, förändrad landskapsbild, utsläpp till luft, 

minskad yta för en viss biotop, m.m. Det kan också handla om att viktiga 
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samband och strukturer bryts eller att enskilda objekt som är betydelsebärande 

för helheten försvinner.   

• Indirekta effekter avser effekter av förändringar i miljön som sker över en 

längre tidsperiod till följd av följdexploateringar som den fysiska förändringen 

möjliggör, exempelvis utbyggnad av bostadsbebyggelse, handelscentrum, ny 

infrastruktur.   

• Positiva och negativa effekter för de olika aspekterna av miljön.   

• Kumulativa effekter avser effekter som uppstår på grund av den aktuella fysiska 

förändringen tillsammans med andra planerade förändringar, exempelvis den 

sammantagna bullereffekten av från utbyggnad av väg och järnväg i samma 

område, den sammantagna effekten på ett friluftsområde av att ljudmiljön 

förändras på grund av vägutbyggnad samtidigt som landskapsbilden förändras 

på grund av en annan exploatering, den sammantagna påverkan på en biotop på 

grund av minskad yta genom en exploatering och försämrad luftkvalitet på 

grund av en annan. 

Bedömningsgrunder 

För beskrivning av effekter och konsekvenser med avseende på natur- och kulturmiljö 

används nedanstående bedömningsskala. För övriga miljöaspekter ges en mer kortfattad 

beskrivning av effekter och konsekvenser då dessa inte berörs i samma omfattning.  

Nedanstående bedömningsgrunder syftar till att ge en konsekvent konsekvens-

beskrivning för vad som exempelvis är en stor eller liten konsekvens. De är däremot inte 

heltäckande, vilket bland annat innebär att en konsekvens kan tolkas som både stor och 

mycket stor, eller liten och måttlig.    

Mycket stor konsekvens  

• Irreversibel effekt på nationella intressen.  

• Stor eller måttlig störning (över riktvärden), för hela tätorter eller stadsdelar, 

under lång tid  

• Områden eller strukturer med särskilda/unika kvaliteter försvinner – eller 

möjligheten att uppleva kvaliteterna försvinner  

• Unika naturresurser försvinner eller blir inte längre tillgängliga.  

Stor konsekvens  

• Stor eller måttlig, varaktig effekt på nationella intressen  

• Stor, varaktig effekt på lokala eller regionala intressen  

• Stor eller måttlig störning under lång tid (över riktvärden) för glesbebyggda 

områden  

• Motverkar nationella/regionala/lokala mål på ett betydande sätt  
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• Områden eller strukturer med särskilda/unika kvaliteter skadas/förändras 

drastiskt – eller möjligheten att uppleva kvaliteterna förändras drastiskt  

• Viktiga naturresurser försvinner eller blir inte längre tillgängliga.  

Måttlig konsekvens  

• Liten, varaktig effekt på nationella eller regionala intressen  

• Måttlig, varaktig effekt på lokala intressen  

• Stor tillfällig effekt på lokala intressen  

• Stor eller måttlig störning (över riktvärden) under kort tid  

• Liten störning (under riktvärden) under lång tid  

• Viktiga samband och strukturer försvagas. Enskilda objekt som inte är 

betydelsebärande för helheten försvinner.  

• Motverkar nationella/regionala/lokala mål i viss utsträckning  

• Värden inom områden med särskilda/unika kvaliteter skadas 

/försvinner/förändras drastiskt, men värdet av helheten kvarstår  

• Viktiga naturresurser förstörs delvis eller blir mindre tillgängliga.  

Liten konsekvens  

• Liten, varaktig effekt på lokala/regionala intressen  

• Måttlig tillfällig effekt på lokala/regionala intressen  

• Liten störning under kort tid (under riktvärden)  

• Motverkar nationella/regionala/lokala marginellt. Kan ge en kumulativ 

påverkan tillsammans med annan exploatering  

• Viktiga samband och strukturer bibehålls. Enskilda objekt som inte är 

betydelsebärande för helheten försvinner.  

• Viktiga naturresurser påverkas i liten utsträckning.  

Obetydlig konsekvens  

Effekterna av förändringen ger inga konsekvenser jämfört med nuläget (eller 

nollalternativet). 
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Positiva konsekvenser delas i denna miljöbeskrivning inte in i mycket stor, stor, 

måttlig eller liten. Exempel på konsekvenser som bedöms positiva kan vara 

nedanstående: 

➢ Förändringar som bidrar till ökad biologisk mångfald. 

➢ Upplevelsevärden förstärks. 

➢ Negativ miljöpåverkan som i nuläget finns avhjälps på ett sätt som ger 

förutsättningar för utveckling av exempelvis naturvärden. 

6.4.2. Naturmiljö 

Naturmiljövärdena längs sträckan som riskerar att påverkas av byggnation av ny gång-

och cykelväg är knutna till vattendragen Stockaån och Stombäcken vars påverkan 

beskrivs under rubrik 6.4.3. Den nya vägdragningen har förlagts så det inte kommer bli 

något intrång i de naturvärdesklassade landmiljöerna. Utöver Stockaån och Stombäcken 

kommer ett dike (id 956_03 i naturvärdesinventeringen) som omfattas av det generella 

biotopskyddet påverkas av den nya gång- och cykelvägen. Intrång i generella 

biotopskydd hanteras i vägplaneprocessen i enlighet med 7 kapitlet 11a§ miljöbalken, 

åtgärder beskrivs i  avsnitt 5.3.2. Medan anmälan om vattenverksamhet kommer 

hanteras separat.  

Genom att förlägga arbeten utanför häckningssäsong för fåglar (augusti-mars) 

minimeras påverkan på förekommande fågelarter längs sträckan. 

6.4.3. Vattenmiljö och markavvattning 

Markavvattning 

Dagvatten från den nya gång- och cykelvägen bedöms inte påverka befintliga vattendrag 

eftersom rening, fördröjning och strypning av flödet sker innan utlopp till recipient. 

Samtliga dagvattenbrunnar utrustas med sandfång och vattenlås. Påverkan på befintligt 

dikningsföretag kommer att ske i form av att delar av dagvattnet från vägen och gång- 

och cykelvägen avleds till detta. Den nya VA-utformningen bedöms dock minska flödet 

till dikningsföretaget i jämförelse med nuvarande förhållanden. 

Avskärande dränering anläggs vid behov där den nya gång- och cykelvägen påverkar 

befintlig åkerdränering. 

Väganläggningen bedöms inte påverka några grundvattennivåer. 

Ytvattenavledningen kan i viss mån förbättras där trummor eller ledningar ersätter 

diken. Trummor och ledningar dimensioneras efter rådande vattenflöde. 

Den nya gång- och cykelvägen kommer att passera två stycken vattendrag; Stombäcken 

där gång- och cykelvägen kommer att passera på befintlig trumma och Stockaån som 

kommer att passeras på bro.  
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Vattenmiljö 

Över Stockaån finns i dag en vägbro som kommer att bytas ut och ersättas av en ny bro 

för både gång-, cykel-, och biltrafik. Byggnationen av den nya bron kommer att få en 

negativ effekt på Stockaåns ekologiska värde då den nya bron kommer att vara bredare 

än befintlig bro. Det resulterar i att en längre sträcka av ån kommer att vara 

morfologiskt förändrad (ca 150 m2) jämfört med dagsläget. Detta gäller både åbotten och 

strandlinjen samt en större del som skuggas (ca 100 m2). Brofundamenten kommer att 

breddas till ca 34 meter vilket minskar den naturliga strandlinjen och bryter av den 

spridnings- och förflyttningsväg som strandlinjen utgör för djur i området. Detta medför  

en negativ effekt för naturvärdet.  

I och med anläggandet av den nya bron kommer faunapassager för småvilt att installeras 

i form av torrtrummor. Torrtrummorna kommer att ha en svag positiv påverkan då det i 

dagsläget inte finns några faunapassager under befintlig bro. För att minska påverkan på 

vattenmiljön kommer den påverkade åbotten att anläggas med naturmaterial för att 

underlätta en snabb återetablering av växter och djur runt den nya bron. Påverkan 

bedöms som måttlig, eftersom det i dagsläget redan finns en bro på platsen samt med 

hänsyn till de åtgärder som presenteras i kapitel 5.3.1 och 5.2.52.   

Stombäcken kommer inte att påverkas av byggnationen då inga arbeten kommer ske i 

vattenområdet. De arbeten som ska utföras kommer att ske från land och på det område 

som idag utgörs av en vägslänt. Med de skyddsåtgärder som presenteras i kapitel 5.3 

bedöms påverkan på vattenmiljön att bli liten. Arbeten kommer att ske inom 

strandskyddat område. 
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Figur 25. Illustration av Stombäcken och Stockaåns geografiska lägen på sträckan.  

 

Dagvatten från gång- och cykelbana samt eventuellt från befintlig vägyta, kommer i 

huvudsak att avvattnas mot nytt dike i skiljeremsa mellan gång- och cykelbana och 

befintlig väg. I diket fördröjs och renas dagvattnet innan avledning sker till recipient. 

Avskärande dräneringsledning anläggs där befintlig åkerdränering påverkas. 

6.4.4. Kulturmiljö 

Vägen har anpassats för att undvika och minska påverkan på kulturvärden genom att 

förlägga den på västra sidan om vägen undviks registrerad fornlämning.  Gång-

cykelvägen har även planerats i anslutning till befintlig väg för att inte skapa ytterligare 

landskapselement.  

Sammantaget bedöms konsekvensen för kulturmiljön som obetydlig. 
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6.4.5. Rekreation och friluftsliv 

Med den nya gång- och cykelvägen bedöms rekreation och friluftslivet ges förbättrade 

förutsättningar. Framförallt ges ökade möjligheter för cyklister och gångtrafikanter att 

ta sig till områden för rekreation och friluftsliv, som bland annat omnämns i 4.5.4, på ett 

säkert sätt. Gång- och cykelvägen bedöms därmed ge positiva konsekvenser för 

rekreation- och friluftsliv. 

6.4.6. Naturresurser 

Anläggande av den nya gång- och cykelvägen ska i möjligaste mån ske på ett effektivt, 

miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar 

har valts då de uppfyller efterfrågad funktion. Målsättningen för den färdiga 

anläggningen är också att underhåll och felavhjälpning kan utföras på ett effektivt, 

miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Den färdiga anläggningen ger 

förutsättningar för en ökning av andelen gång- och cykeltrafikanter, vilket bidrar till att 

minska andelen transporter med framförallt bil och därigenom också en minskning av 

koldioxidutsläpp. 

Massor kommer att återanvändas inom projektet i möjligaste mån. En viss mängd 

fyllnadsmassor för gång- och cykelvägens underbyggnad samt grus- och krossmaterial 

för vägens överbyggnad behöver tillföras projektet. 

Jordbruksmark kommer att upphöra som naturresurs där gång- och cykelvägen förläggs 

inom jordbruksmark. Då andelen jordbruksmark som påverkas bedöms som liten, sett 

till jordbruksmarkens dominans i landskapet i övrigt, bedöms även konsekvensen som 

liten.  

Den energibrunnar som omnämns i kapitel 4.5.5 ligger utanför arbetsområdet då gång- 

och cykelvägen läggs på den västra sidan av vägen och brunnar befinner sig på den östra 

sidan. Ej registrerade brunnar för dricksvatten, bergvärme eller liknande som påverkas 

av utbyggnadsförslaget ska identifieras och eventuellt åtgärdas. I vissa fall kan de 

komma att behöva ersättas, om åtgärder för att uppnå nödvändig funktion inte är 

möjlig. Konsekvenser av gång- och cykelvägen bedöms därigenom som obetydliga. 

6.4.7. Förorenad mark 

Provtagning har visat att dikesmassorna endast var förorenade över nivå för mindre än 

ringa risk MRR i en punkt (956-8, 0/620), och ingen provpunkt överskred riktvärde för 

känslig markanvändning, KM. Den miljötekniska markundersökningen är av 

stickprovskaraktär. 

De två verkstadsindustrierna som registrerats hos Länsstyrelsen är båda lokaliserade 

öster om befintlig väg. Den nya gång- och cykelvägen kommer att anläggas på den västra 

sidan om befintlig väg.  

Om förorenade dikesmassor eller andra förorenade massor, som eventuellt inte kan 

återanvändas inom projektet, upptäcks i byggskedet kommer massorna att transporteras 

till godkänd mottagningsanläggning. Det finns i nuläget inga indikationer på att mark 

med högre föroreningsgrad kommer att beröras. 

  



Sida 49 av 64 
 

6.4.8. Luft 

Luftkvaliteten i omedelbar närhet till vägen bedöms som god då vägrummet är öppet. 

Åtgärderna bedöms inte påverka utsläppen till luft annat än temporärt och i begränsad 

omfattning, som genom dammspridning och utsläpp från arbetsmaskiner under 

byggtiden. Krav på fordon, arbetsmaskiner och drivmedel kommer att ställas i enlighet 

med Trafikverkets Generella miljökrav vid entreprenadupphandling, TDOK 2012:93. 

6.4.9. Buller och vibrationer 

Bullernivåerna kommer inte att påverkas till följd av anläggandet av gång- och 

cykelvägen. Bullernivåerna från arbetsfordon och omdirigering av trafik kommer att 

påverka omgivningen temporärt under byggtiden. Byggskedet ska anpassas för att 

minska bullrande arbeten. Störande bullernivåer kan bland annat regleras genom att 

tidsstyra arbeten som innebär höga bullernivåer. 

6.4.10. Risk 

Anläggandet av en ny gång- och cykelväg förväntas inte påverka riskerna för transport 

av farligt gods. 

6.5. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

I åtgärdsvalsstudien ingick en samhällsekonomisk bedömning som ledde fram till beslut 

och rekommendation om att bygga ny gång- och cykelväg mellan Kyrkoby Dalavägen 

och Säröleden.  

Utbyggnad av infrastrukturen för gångtrafik och cykeltrafik är generellt positiv för 

samhällsekonomin, då hälsan främjas (minskad sjukfrånvaro och dödlighet), de externa 

bieffekterna minskar (mindre emissioner, trafikolyckor, buller och slitage) och 

trafiksäkerhet och framkomlighet ökar (kortare restid och ökad bekvämlighet) 

6.6. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

I början av projektet uppdagades det att bron över Stockaån låg planerad för att bytas ut. 

Den nya bro som var projekterad hade inte utrymme för gång- och cykelväg. Följden av 

detta blev en utredning av konsekvenserna att samordna gång- och cykelbro med bro för 

väg 956. För mer information om planerad bro se kapitel 5.2.5. 

6.7. Påverkan under byggnadstiden 

Byggtiden bedöms till cirka 8 månader och påverkan under byggtiden utgörs bland 

annat av påverkan på naturresurser inom tillfällig nyttjanderätt på jordbruksmark. 

Trafikens framkomlighet kommer att påverkas. Vägen kommer troligen inte att behöva 

stängas av helt på den norra delen av sträckan men den kommer troligen att behöva 

enkelriktas vid trånga passager och vid trafiksäkerhetshöjande gång- och cykelpassager. 

För byggnation av bron över Stockaån kommer trafiken att ledas om då vägen stängs av 

helt. Omledning beräknas pågå under två månader. Omledning kan ske vid 

Gröningevägen, E6/E20 söderut och sen väg 158 för att komma in på väg 956 

söderifrån. Det finns även möjlighet att köra väg 158 norrut för att komma in på väg 956 

norrifrån.  
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Boende ska inför arbetet informeras om projektets start. Boende ska hållas informerade 

under arbetets gång om åtgärder som kan innebära begränsad framkomlighet eller 

innebära förhöjda bullernivåer som kan påverka närboende eller boskap. 

Dialog ska ske med markägare om behov uppstår av att nyttja annan mark än sådan som 

är redovisad på plankarta. 

Under byggtiden är det ofrånkomligt att omgivningen påverkas av arbetet i olika former 

av störande ljud från grävmaskiner, lastbilar etc. samt viss dammspridning från 

arbetsfordon. Dessa störningar är dock av temporär natur som förekommer under en 

begränsad tid. Störningarna ska i möjligaste mån begränsas till helgfria vardagar mellan 

klockan 07.00 och 18.00.  

Under byggtiden kommer Stockaån att påverkas då den kommer att ledas om under 

byggtiden. Det är därför viktigt att de åtgärder och restriktioner som fastställs i kapitel 

5.3, samt att skyddsåtgärder i kommande anmälan om vattenverksamhet, följs av 

entreprenören för att minimera påverkan på vattenmiljön. 
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7. Samlad bedömning 

Föreslagen gång- och cykelväg längs väg 956 bidrar till att, med den sista länken, binda 

samman Särö med Kungsbacka, för gående och cyklister. Uppsatta projektmål bedöms 

till största del kunna uppfyllas. Gående och cyklister, som idag är hänvisade till de smala 

vägrenarna, ges med gång- och cykelvägen ökad trygghet och trafiksäkerhet och antalet 

som väljer gång och cykel bedöms därmed kunna öka. På sträckan anläggs två passager 

över väg 956 vilket stärker trafiksäkerheten för användaren.  

Gång- och cykelvägen bedöms inte påverka kända kulturmiljövärden. Samråd har skett 

med länsstyrelsen som bedömt att arkeologisk utredning inte krävs. 

Den valda utformningen och lokaliseringen för den planerade gång- och cykelvägen 

bedöms med föreslagna åtgärder totalt sett endast ge små negativa konsekvenser för 

naturmiljön. Positiva konsekvenser som uppkommer för bland annat rekreation och 

friluftsliv samt människor, hälsa och säkerhet bedöms ge skäl för de begränsade 

konsekvenserna som gång- och cykelvägen exempelvis medför på naturmiljöer.  

Stor omsorg har under projekteringsarbetet lagts vid att minimera miljöpåverkan och 

hitta de sammanvägt mest optimala lösningarna med avseende på bevarandevärden, 

ekonomi, teknik och uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen samt de 

transportpolitiska målen.  

Jordbruksmark kommer att upphöra som naturresurs där gång- och cykelvägen förläggs 

inom jordbruksmark. Då andelen jordbruksmark som påverkas bedöms som liten, sett 

till jordbruksmarkens dominans i landskapet i övrigt, bedöms även konsekvensen som 

liten.  

Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver det tillstånd för Sveriges miljö, natur- 

och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. Trafikverket och andra 

myndigheter har även sett vilka mål som är särskilt viktiga för dem. Länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen har brutit ner målen regionalt. Ett inriktningsmål för miljöpolitiken är 

det så kallade generationsmålet. Det innebär att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Av de 16 miljökvalitetsmålen har nedanstående 

10 bedömts vara särskilt relevanta att beakta vid utbyggnaden av gång- och cykelvägen: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Ingen övergödning 

• Bara naturlig försurning 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Grundvatten av god kvalitet 
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• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv. 

Nämnda miljömål har under projektering och planering beaktats och utbyggnaden 

bedöms i flera fall kunna bidra till måluppfyllelse. Några av målen bedöms inte alls eller 

endast i liten omfattning beröras.  

Sammantaget bedöms utbyggnaden ge ökade möjligheter för gång- och cykeltrafikanter 

att transportera sig på sträckan, vilket ger goda förutsättningar för en begränsad 

klimatpåverkan samt en friskare luft. Ett rikt odlingslandskap påverkas till viss del då 

andelen jordbruksmark minskar. Samtidigt ges nya vägslänter med inarbetade åtgärder 

goda möjligheter för etablering av arter som tidigare varit knutna till det äldre ängs- och 

hagmarkslandskapet, som i det moderna jordbrukslandskapet uppvisar en negativ 

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

Projektets överensstämmelse med hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken redovisas i 

Tabell 5.  

Tabell 5: Miljöbalkens hänsynsregler samt projektets uppfyllelse av reglerna. 

HÄNSYNSREGLERNA UPPFYLLELSE AV HÄNSYNSREGLERNA 

1 § Bevisbörderegeln  
Den som bedriver en verksamhet eller har för avsikt att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska kunna 
visa att verksamheten kan bedrivas eller själva åtgärden 
vidtas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till 
hänsynsreglerna. 

I planbeskrivningen och miljöbeskrivningen beskrivs de 
miljökonsekvenser som verksamheten ger. Vidare beskrivs 
även de åtgärder som bedöms vara nödvändiga. Den nya 
gång- och cykelvägen bedöms kunna bedrivas på ett 
miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till 
hänsynsreglerna. 

2 § Kunskapskravet  
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd, skall skaffa sig den kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skada eller olägenhet. 

Erforderlig expertis har anlitats för att bedöma 
miljökonsekvenserna av planerad utbyggnad. Trafikverket 
har också vidtagit åtgärder för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet. Kunskap har 
inhämtats under hela projektets gång genom utredningar, 
samråd och projektering.  
 
Trafikverket innehar även för driftskedet den kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

3 § Försiktighetsprincipen  
Regeln innebär att redan risken för skador och olägenheter 
medför en skyldighet att vidta åtgärder som behövs för att 
negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, 
hindras eller motverkas. Principen om bästa möjliga teknik 
innebär att man för yrkesmässig verksamhet ska använda 
sig av bästa möjliga teknik för att förebygga skador och 
olägenheter. Tekniken måste, ur teknisk och ekonomisk 
synpunkt, vara industriellt möjlig att använda inom 
branschen i fråga. 

Utbyggnadsförslaget har valts med hänsyn till hälsa och 
miljö, trafiksäkerhet och ekonomi. I planbeskrivningen 
redovisas förslag på åtgärder för att förhindra eller minska 
konsekvenserna av planerad verksamhet. Beslutade 
åtgärder förs vidare som miljökrav på entreprenörer och 
säkerställs genom uppföljning under och efter byggskedet.  

4 § Produktvalsprincipen  
Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebär att alla ska 
undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan innebära risk för 
människors hälsa eller miljön om produkterna kan ersättas 
med andra, mindre farliga produkter. 

Val av produkter och metoder sker utifrån risker för 
människors hälsa och miljön, både vid projektering och 
kommande upphandling av entreprenör för byggskede 
samt vid drift och underhåll. Trafikverkets krav- och 
rutindokument ska efterlevas. 

5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna  
Hushållningsprincipen innebär att all verksamhet skall 
drivas och alla åtgärder ske på ett sådant sätt att råvaror 
och energi används så effektivt som möjligt och att förbruk-
ningen samt avfallet minimeras. Kretsloppsprincipen 
innebär att det som utvinns ur naturen ska kunna 
användas, återanvändas, återvinnas och bortskaffas på ett 
uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning och 
utan att naturen skadas. För bedömning av hur principerna 
bäst ska tillämpas bör aktuell verksamhet eller åtgärd 
bedömas ur ett vaggan-till-graven-perspektiv, genom t.ex. 
livscykelanalys.  

Trafikverket har i arbetet haft en helhetssyn för att uppnå 
en effektiv drift, en underhållsvänlig samt kostnadseffektiv 
anläggning. Målsättning är att minimera 
livscykelkostnaderna och minska energianvändning och 
utsläpp av koldioxid i ett livscykelperspektiv. 
 
 

6 § Lokaliseringsprincipen  
För alla verksamheter och åtgärder som inte är av 
försumbar betydelse, ska en sådan plats väljas att 
ändamålet kan nås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och för miljön.  

Lokaliseringen av gång- och cykelvägen har gjorts med 
avvägning mellan minsta intrång och miljöhänsyn. 
Åtgärden har inte bedömts ge någon olägenhet för 
människors hälsa.   

7 § Rimlighetsregeln  
Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt motiverade utan 
att vara orimliga att uppfylla. Hänsynsreglerna skall 
tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. 

De skadeförebyggande åtgärder som inarbetats i vägplan 
samt andra krav på exempelvis utförande under 
byggskedet har bedömts som skäliga. 
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HÄNSYNSREGLERNA UPPFYLLELSE AV HÄNSYNSREGLERNA 

8 § Skadeansvar  
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller 
vidtagit en åtgärd, som medfört skada eller olägenhet för 
miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 
upphör. Skadan eller olägenheten ska avhjälpas i den 
omfattning det kan anses skäligt enligt MB 10 kap. 

I planbeskrivningen redovisas förslag för att avhjälpa och 
motverka att skada och olägenhet uppkommer. Om skador 
eller olägenheter ändå uppstår, ansvarar Trafikverket för 
att avhjälpa eller ersätta dessa i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

 

8.1. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i 

mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att 

fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön 

tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, fisk- och musselvatten, 

yt- och grundvatten samt omgivningsbuller. 

Utmed vägsträckan finns en ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Åtgärder ska 

vidtas för att förhindra att ytvattenförekomsten påverkas av grumling eller, eller att 

orenat lakvatten når recipient, se kapitel 5.2.4 och 6.4.3. Därmed säkerställs att 

miljökvalitetsnormen för ytvatten inte påverkas. 

Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller avser bland annat buller från vägar med 

mer än tre miljoner fordon per år, vilket inte är fallet på aktuell vägsträcka.  

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft avser normer för kvävedioxid/kväveoxider, 

svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 

bens(a)pyren. Trafiken på befintliga vägar i området är begränsade och med utbyggnad 

av gång- och cykelvägen ges istället förutsättningar för att minska dessa utsläpp. Under 

byggskedet sker en ökning av utsläpp till luft men tillskottet är litet och bedöms ge 

obetydliga konsekvenser. 

Sammantaget bedöms den planerade gång- och cykelvägen inte påverka fastställda 

miljökvalitetsnormer. 

8.2. Miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 

Bestämmelsernas syfte är att främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika 

önskemål att utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. I bestämmelserna 

redovisas vilka intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och som 

därför ska ges företräde framför andra intressen när markanvändningsfrågor ska 

avgöras. Byggnationen av gång- och cykelvägen bedöms vara förenlig med gällande 

översiktsplan och påverkar inte riksintresse för naturvård negativt. Anläggandet av 

gång- och cykelvägen och den planerade byggnationen bedöms sammantaget vara 

förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden. 
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9. Markanspråk och pågående 
markanvändning 

9.1. Vägområde för allmän väg  

9.1.1. Principer  

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar gång- och cykelvägen med slänter och 

diken. Även det område som krävs för drift och underhåll av väganordningar ingår i 

vägområdet.  

På plankartorna framgår gräns för vägområde, samt gräns mellan nuvarande och 

tillkommande vägområde. Det är det tillkommande vägområdet som anges i 

fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det 

befintliga vägområdet för allmän väg.  

Tillkommande vägområde för allmän väg i denna vägplan omfattar 

14 400 kvadratmeter. Huvudsakligen berörs åkermark men även tomtmark. Berörd 

tomtmark är drygt 500 kvadratmeter. 

9.1.2. Vägområde med vägrätt  

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för 

väg med stöd av en laga kraftvunnen vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja 

mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i 

fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den 

tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och 

andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när 

vägen dras in.  

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om ingen 

ekonomisk uppgörelse är gjord för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för 

intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp 

från dagen för ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. 

Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol.  

Nytt vägområde med vägrätt i denna vägplan omfattar cirka 14 400 kvadratmeter. 

När mark eller annat utrymme som tas i anspråk permanent med vägrätt kan vägrätten 

inskränkas. Det innebär i sådana fall inskränkningar för väghållaren när det gäller att 

bestämma över hur marken eller utrymmet ska användas. Om det är möjligt och 

lämpligt att kombinera användningen för vägändamål med annan markanvändning bör 

man välja inskränkt vägrätt. Exempel på möjliga fall att använda inskränkt vägrätt är 

”utsidan av” bullerskyddsvallar, tryckbankar och andra grundförstärkningsåtgärder, 

områden för utloppsledning, å- och bäckomgrävning, korsning med järnväg, tunnlar och 

mark under broar. Väghållaren får i dessa fall tillgång till marken för att anlägga dessa 

väganordningar, men fastighetsägaren får efter anläggandet fortfarande nyttja marken. 

Område med inskränkt vägrätt i vägplanen omfattar drygt 200 kvadratmeter. Område 

har angetts för att möjliggöra underhåll av trummor och diken. 
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9.2. Område med tillfällig nyttjanderätt  

I vägplanen föreslås att Trafikverket under hela eller delar av byggnadstiden tillfälligt får 

nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på plankarta och i 

fastighetsförteckning. Den tillfälliga nyttjanderätten avser område i direkt anslutning till 

föreslaget vägområde för att under byggtiden inklusive etablering och avetablering, 

kunna genomföra masstransporter, tillfälligt placera schaktmassor, uppställningsytor, 

upplag och i övrigt genomföra arbetena.  

Områden med tillfällig nyttjanderätt i denna vägplan omfattar cirka 

12 400 kvadratmeter.  

De områden som tillfälligt nyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med 

fastighetsägaren och i förekommande fall med hänsyn till områdets naturvärden. 

Nyttjanderätten kommer att gälla åtta månader från byggstart. Markerna kommer att 

återställas innan de återlämnas. 

9.3. Konsekvenser för pågående markanvändning  

Då gång- och cykelvägen kommer att gå genom i huvudsak jordbruksmark kommer 

brukararealen att minska för ett flertal fastigheter. Konsekvenser i form av intrång på 

tomtmark uppstår även för fem fastighetsägare. 
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10. Fortsatt arbete 

När vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft kommer Trafikverket att ta fram en 

bygghandling och handla upp en entreprenör för utbyggnaden. Innan utbyggnadsarbetet 

påbörjas kommer direkt berörda, närboende och trafikanter att informeras. 

Trafikverket har tagit fram ett arbetssätt i form av en mall för att dokumentera 

identifierade behov av anpassningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder för miljö 

samt beslut om de som ska genomföras. Mallen ska dessutom hantera behov av tillstånd, 

dispenser, anmälningar mm som projektet kräver inom miljöområdet. Arbetet resulterar 

i en sammanställning av åtgärder som ska föras vidare och hanteras inför och under 

byggskedet. Denna mall kallas Miljösäkring Plan och Bygg. 

Generella krav vid entreprenadupphandling (TDOK 201:93) tillämpas vid upphandling 

av entreprenör. Entreprenören ska före kontraktstecknande upprätta en projektspecifik 

miljöplan. I miljöplanen ska ingå bland annat beskrivning av planerade åtgärder för att 

hantera och undvika skador på miljön. 

10.1. Uppföljning och kontroll under byggnadstiden 

Uppföljning och kontroll under byggnadstiden kommer att samordnas med ordinarie 

byggkontroll. Viktiga moment är:  

• Tidsmässig planering av bullrande arbeten för att följa gällande bullerriktvärden 

under byggtiden. 

• Skyddsåtgärder och restriktionstider för arbete som påverkar vattendragen 

Stockaån och Stombäcken. Då Stockaån och Stombäcken är öringförande med 

uppväxt- och lekområde får inga grumlande arbeten ske under perioden 15 

september – 15 juli. Se även kapitel 5.3.2. 

• Skyltning för allmän trafik. 

10.2. Uppföljning och kontroll efter färdigställande  

Efter färdigställande kontrolleras att den byggda anläggningen har den önskade 

funktionen. Detta sker i samband med slutbesiktning. Trafikverket bedömer inte att det 

finns behov av att särskilt följa upp vägförslagets miljökonsekvenser eller de 

skyddsåtgärder som föreslås då detta ingår i slutbesiktningen.  
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering  

11.1.1. Handläggning 

Denna vägplan ställs nu ut som granskningshandling och ska sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer 

in sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på 

ändringen. Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt 

för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till Länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat 

synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit 

efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den 

kan godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas 

prövas överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

11.1.2. Fastställelsebeslutets omfattning 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor. Beslutet kan 

innehålla villkor som måste följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett 

underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. 

Detta innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har 

rätt, men också skyldighet om fastighetsägare begär det, att lösa in mark som behövs 

permanent för vägen. Mark som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen 

och plankartan. I fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och 

vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

11.1.3. Rättsverkningar av fastställelsebeslut 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För 

den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare 

ersättning. 
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•  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av 

anläggningen. På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som 

berörs, vad den ska användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer 

som berörs samt vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket 

har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men 

ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som 

behövs för anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

11.1.4. Kommunala planer 

Detta projekt berörs inte av några detaljplaner.  

11.2. Genomförande  

11.2.1. Översiktlig tidplan 

Den formella handläggningen av vägplanen planeras vara avslutad till sommaren 2020. 

Skickas för fastställelse i juni 2020. Under förutsättning att planen har vunnit laga kraft 

planerar Trafikverket att påbörja utbyggnaden under 2021. Byggtiden förväntas vara 

cirka åtta månader. 

11.2.2. Enskilda anläggningar 

Enskilda vägar och ledningsomläggningar omfattas inte av vägplanens 

fastställelsebeslut. 

Behovet av att förändra ledningsrätter eller omförhandla markavvattningsföretag som 

berörs av vägombyggnaden kommer att identifieras i samråd med berörda. Det kan 

exempelvis röra sig om ledningar som inte kan ligga kvar i nuvarande läge eller 

markavvattningsföretag som tillförs mer vägdagvatten, där Trafikverket kan behöva ingå 

som delägare i företaget. 

Enskilda anläggningar i form av befintliga VA-anläggningar finns beskrivet i kapitel 

4.6.1. 

Sträckningen för gång- och cykelbanan planeras att förses med belysning. 

11.2.3. Tillstånd och dispenser 

För anläggandet av den nya bron krävs en anmälan om vattenverksamhet till 

Länsstyrelsen Halland i enlighet med 19§ Förordningen om vattenverksamhet. 

Vid återanvändning av massor med halter högre än ”mindre än ringa risk” krävs 

anmälan till kommunen i enlighet med 29 kap 35 § 90.141 C 

Miljöprövningsförordningen. 
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11.3. Finansiering 

Projektets kostnad beräknas till 22 miljoner kronor (2019 års prisnivå). Gång och 

cykelbana finansieras av Kungsbacka kommun. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i norr 

samt brobytet över Stockaån finaniseras av Trafikverket. 
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12. Underlagsmaterial och källor 

Som underlag till plan- och miljöbeskrivningen har ett antal utredningar tagits fram. Det 

utredningsmaterial som ligger till grund för redovisningen i planbeskrivningen men som 

inte bifogas den utställda vägplanen, finns tillgängligt hos Trafikverket, se Tabell 6.  

Tabell 6: Utredningsmaterial som ligger till grund för redovisningen i planbeskrivningen men som 
inte bifogas den utställda vägplanen. Utredningarna finns tillgängliga hos Trafikverket. 

Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR 

Landskapskaraktärsanalys 

Beslutsunderlag för val av principutformning 

Naturvärdesinventering  

Projekterings PM Avvattning 

PM Samordning ledningar 

 

12.1. Rapporter 

Dahlberg, M (red). 2002. Halland. Landskapets kyrkor. Sockenkyrkorna, kulturarv och 

bebyggelsehistoria ett forskningsprojekt med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. 

Ståhl, H (red). 1980. Ortnamnen i Halland (Himle, Viske och Fjäre härader).  

Wahlberg, M red. 2003. Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och 

folkminnen. Libris 8998039. 

Region Halland. Regional cykelplan för Halland 2015-2025 

Gång- och cykelstrategi, Kungsbacka kommun, 17 maj 2017 

Gång- och cykelplan, Kungsbacka kommun, 2018-2021 

Förenklad åtgärdsvalsstudie, Väg 955 och 956 Östra Särövägen, TRV 2014/80087 

Trafikverket. 2012. Rev 2018. Generella miljökrav vid entreprenadupphandling. TDOK 

2012:93LLi 

12.2. Databaser 

Artportalen, http://www.artportalen.se/  

Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning, 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html 

Jordbruksverkets TUVA. https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala
https://sv.wikipedia.org/wiki/Institutet_f%C3%B6r_spr%C3%A5k_och_folkminnen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Institutet_f%C3%B6r_spr%C3%A5k_och_folkminnen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Libris_(bibliotekskatalog)
http://libris.kb.se/bib/8998039
http://www.artportalen.se/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html
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Länsstyrelsens WebbGIS; http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Halland/Infokartan      

NVDB – Nationell Vägdatabas https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket# 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok  

Kattegattleden https://kattegattleden.se/ 

Ledningskollen, http://www.ledningskollen.se 

Riksantikvarieämbetet, FMIS 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

Skogens Pärlor, Skogsstyrelsens http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor  

Sveriges Länskartor, länsstyrelsens WebbGIS http://www.gis.lst.se/lanskartor/  

Trafikverkets Miljöwebb Landskap. https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-

verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/  

Trädportalen. https://www.tradportalen.se/  

Vattenkartan, länsstyrelsens WebbGIS http://www.viss.lansstyrelsen.se 

Transportstyrelsens olycksstatistik STRADA, 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-

strada/anvandarstod1/strada-uttagswebb/    

12.3. Kartmaterial 

J112-2:51. Häradsekonomiska kartan, upprättad åren 1919-25 

J112-2:91. Häradsekonomiska kartan, upprättad åren 1919-25 

13-slä-52. Laga skifte Släp, upprättad år 1836. 

13-val-6. Ägomätning Vallda, upprättad år 1760. 

13-val-59. Laga skifte Vallda m fl. upprättad år 1844. 

13-val-70. Sockenkarta Vallda socken, upprättad år 1857. 

  

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Halland/Infokartan
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok
https://kattegattleden.se/
http://www.ledningskollen.se/
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
http://www.gis.lst.se/lanskartor/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
https://www.tradportalen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/anvandarstod1/strada-uttagswebb/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/om-strada/anvandarstod1/strada-uttagswebb/
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