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Figur 1. Översikt, aktuell sträcka, väg 956 Grön streckad linje visar Grön streckad linje visar 
gränsen för var skogslandskapet börjar i den stora skalan.gränsen för var skogslandskapet börjar i den stora skalan. 

1  Inledning
1.1  Beskrivning av projektet
Trafikverket och Kungsbacka kommun planerar gemensamt för en gång- och 
cykelväg längs väg 956 med syftet att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig 
trafiksäkert längs denna sträcka. Projektet omfattar en 2,4 km lång gång- och 
cykelväg längs med väg 956, Östra Särövägen, mellan Kyrkoby Dalavägen och 
Säröleden, vilken idag saknar separat gång- och cykelväg. Kungsbacka kommun 
har pekat ut sträckan som viktig ur trafiksäkerhets- och pendlingssynpunkt.

1.2  Projektövergripande mål
Sträckan är en av delsträckorna i Trafikverkets projekt ”Gång- och cykelvägar 
i Västra Götaland och Hallands län”. Projektet består av 9 delsträckor, från 
Tjärby (Laholms kommun) i söder till Anneberg (Kungsbacka kommun) i norr. 
Trafikverket har prioriterat sträckor med arbets- och skolpendling och där det 
finns anslutningar till kollektivtrafik. Syftet med projektet är att: 

• 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 beak-
tande 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.

Figur 1. Aktuell sträcka, markerad i grått, ligger i ett småbrutet landskap längs Stockaåns dalgång 
mellan skogsbeklädda höjdpartier.



1.3  Gestaltningsprogrammets koppling till andra dokument
Gestaltningsprogrammet är en del av vägplanen för Väg 956, Östra Särövä-
gen, gång- och cykelväg, delen Kyrkoby Dalavägen - Säröleden. 

1.4  Syfte och metod för gestaltningsprogram
Syfte 
Gestaltningsprogrammet syftar till att visa gestaltningsval som genomförts i 
projektet. Gestaltningsavsikterna har kommunicerats och stämts av tidigt i pro-
cessen med syftet att fungera som en grundläggande överenskommelse om vad 
som är viktigt med avseende på gestaltning i projektet. Gestaltningsavsikterna 
presenteras i kapitel 2.2 och är att likställa med övergripande mål för gestalt-
ningen av gång- och cykelvägar för samtliga delsträckor som ingår i projekt 
gång- och cykelvägar i Halland.  

Metod 
Fokus i det tidiga arbetet har varit att i projektets gemensamma forum lyfta och 
kommunicera frågor som rör lokalisering och gestaltning samt landskapskarak-
tärsanalysens tidiga bedömningar. Nedan beskrivs arbetsgången:

• Efter en kort inläsning av uppgiften genomfördes, tillsammans med teknik-
område trafik, ett gemensamt fältbesök till samtliga delobjekt i projektet. I 
anslutning till fältbesöket gjordes ett utkast med gestaltningsavsikter som 
kommunicerades med teknikansvariga i projektet. Dessa redovisas i kapitel 
2.2.

• Därefter togs beskrivning med tillhörande karta fram till projektgemensam-
ma samrådsunderlagets kapitel ”Landskapets form”. Kapitlet fungerar som 
en första introduktion till vad som finns, vad vi ser och upplever på platsen. 

• Under arbetet med samrådsunderlaget har arbetet med landskapskarak-
tärsanalysen fortgått. I slutet av denna beskrivs karaktärsområdet och dess 
känslighet och potential för föreslagen förändring. Detta återges inlednings-
vis här i gestaltningsprogrammet och är tänkt att fungera som sammanställ-
da riktlinjer för lokalisering och gestaltning.

• I kapitel 2.3 redogörs för de gestaltningsinsatser som gjort skillnad i projek-
tet.



1.5  Beskrivning av landskapsområdet
-För att gestaltningen ska bli bra behövs en grundläggande förståelse för hur 
landskapet ser ut och fungerar där den nya gång- och cykelvägen ska placeras.

Väg 956 återfinns i ett öppet, 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 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. Det 
är en markant mindre höjd som är visuellt närvarande och avgränsar det upp-
levda rummet.  Nordväst om sträckningen avgränsas det upplevda rummet av 
Solbyn, ett större skogsområde som varierar i höjdled. Figur 2 , illustrerar de 
viktigaste landskapselementen som bidrar till landskapets karaktär. 

Figur 2. Landskapets karaktär – ett långsträckt, flackt odlat lågparti mellan höjderna.

Hur man upplever landskapet kan beskrivas som landskapets form. Landskaps-
rummen 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 land-
skapet. Siktlinjerna längs vägen är långa, dock är de uppdelade i tre landskaps-
rum. Se Figur 3.

Längs norra delen av sträckan följer Stockaån höjderna sydväst om sträck-
ningen. Åns närvaro är inte så kännbar men där vägen går på bro över ån gör 
vegetationen kring ån att den blir en tydlig visuell delare mellan de båda sydliga 
landskapsrummen.

Det nordligaste landskapsrummet är det största. Utöver att det är präglat av 
bebyggelsen i Kyrkobyn känns närheten till havet av här i det flacka deltaland-
skapet. Norr om sträckan ligger Släps kyrka i blickfånget som ett landmärke. 
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1.6  Bedömning av landskapets känslighet och potential
1.6.1  Känslighet
När vägrummet breddas för att göra plats för en intilliggande gång- och cykel-
väg riskerar vägens varierande rumsupplevelse att försvinna eller minskas i så-
dan omfattning att rummen inte längre känns och därmed inte blir till upplevel-
ser för en cyklist som färdas längs sträckan. Känsligheten är störst i den södra 
delen. Där finns två små skogspartier som omfamnar vägen och upplevs som 
portar. Med uppbreddad väg riskerar portverkan på dessa platser att försvinna. 

1.6.2  Potential
Vägen är idag en väldigt trevlig sträckning i ett expansivt område. En väl utfor-
mad gång- och cykelväg ökar tillgängligheten till landskapet och ger helt andra 
möjligheter att röra sig tryggt i området. 

Potentialer för högre upplevelsevärden längs sträckan är de artrika vägkanter 
som planeras i projektet och tillvaratagande av naturvärden som finns.

Figur 3. Landskapets form- tre på varandra följande relativ stora landskapsrum.

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 tegarna 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 
som upplevs som gröna portar som man åker igenom.
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2  Gestaltningsprogram
2.1  Gestaltningsprinciper
Som standard utformas gång- och cykelvägen med ett avskiljande tre meter 
brett dike mellan gång- och cykelväg och befintlig väg. Gång- och cykelvägens 
profil anpassas till befintlig mark och utformas så att räcken undviks. I normal-
fallet utformas släntlutningar enligt Figur 4, men undantag förekommer. Gång- 
och cykelvägens profil följer väganläggningens men relationen till vägens profil 
i höjdled kan variera beroende på platsens terrängförhållanden. Hastigheten på 
aktuell sträcka är 70 km/h. 

Vid trånga vägsektioner anläggs gång- och cykelbanan innanför ett kantsten, 
som trottoar. Typexemplet för när denna utformning väljs är när tomtmark eller 
natur- eller kultur med bevarandevärden finns i direkt anslutning till befintlig 
väg. Se Figur 5. Material väljs utifrån att det ska passa in på platsen och fungera 
långsiktigt. 

Figur 4. Föreslagen standardsektion med dike.

Figur 5. Föreslagen sektion med kantsten mot körbanan vid trånga passager. 
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2.2  Gestaltningsavsikter för gång- och cykelvägar i Halland
I arbetet med gestaltning av gång- och cykelvägar har vi formulerat några avsik-
ter som vi strävar efter ska genomsyra projektet och 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. 

Avsikterna beskrivs i detta kapitel. Efter en beskrivning av vad avsikten innebär 
finns i slutet av varje avsiktsbeskrivning en ”kom ihåg lista” med frågor i punkt-
form. Frågeställningarna tas upp i kapitel 2.3 Gestaltningsförslag.

   GESTALTNINGSAVSIKTER

• Höga upplevelsevärden för cyklister och gående.

• Förankra gång- och cykelvägen i landskapet och befintlig väganläggning.

• Rätt lokalisering och väl utformade mötes- och korsningspunkter.
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2.3  Gestaltningsförslag för väg 956
Den nya gång- och cykelvägen kopplar samman den befintliga gång- och cykel-
vägen i norr vid korsningspunkten i norr Östra Särövägen/Kyrkoby dalavägen. 
I söder ansluter den till den befintliga gång- och cykelvägen i korsningen med  
väg 158 och Anders Olssons väg där Kattegattleden ansluter.

Den nya gång- och cykelvägen förläggs på den västra sidan om väg 956 med 
två passager över till anslutningen, en i norr och en i söder. På större 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 skilje-
remsa inte får plats separeras gång- och cykelvägen från vägen med kantstöd.

Planbilder i bilaga 1 visar vald utformning och beskriver i text hur anpassningar 
till identifierade miljövärden har gjorts. I detta kapitel under rubrikerna 2.3.1-
2.3.4 återfinns mer generella beskrivningar av hur projektet gestaltats.   

2.3.1  Höga upplevelsevärden för cyklister och gående
I detta kapitel redogörs för hur befintliga miljöer har kunnat sparas och 
utnyttjats för att skapa en attraktiv och upplevelsevärd gång- och cykelväg. I 
kapitlet redogörs också för utformning av känsliga sektioner, hur bevarande 
av befintligheter och vegetation ska göras och hur eventuella nyinvesteringar 
ska göras. 

Dagens vägupplevelse med vyer och utblickar, kantad av upplevelsevärda gårds- 
och boendemiljöer påverkas inte nämnvärt. Befintliga miljöer intill vägen som 
skapar en varierad upplevelse för gång- och cykeltrafikanten har till största del 
kunnat sparas.

Idag går Kattegattleden i blandtrafik en sträcka längs väg 956 för att sedan vika 
av in på Östra Hamravägen. I slutet av Östra Hamravägen övergår Kattegatt-
leden till gång- och cykelbana som går i en gång- och cykelport under väg 158 
och kommer ut på Hamravägen i blandtrafik igen vid Kungsbacka Golfklubb. Se 
Figur 6.

Figur 6. Kattegattleden viker av in på Östra Hamravägen. Den del som idag går på väg 956 
kommer att gå på den nya gång- och cykelvägen och öka trafiksäkerheten för de som färdas längs 
Kattegattleden.
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Föreslagna åtgärder 
Den nya gång- och cykelvägens sträckning från väg 158 till Östra Hamravägen 
gör den delen av Kattegattleden till en säkrare gång- och cykelväg.

Idag finns en sträcka som är markerad som värdefull vägkant. Artrika slänter 
som föreslås är tänka att tillskapa projektet ett förhöjt upplevelsevärde.

Träd som omger vägen i södra delen av sträckan skapar en viktig portverkan 
och ett upplevelsevärde.

Stenhällen i norr, som gång- och cykelvägen förslagsvis kommer att runda kan 
fungera som en upplevelsevärd del av sträckan med en tillskapad sittplats. Se 
Figur 7.

Figur 7. Stenhällen bevarad och synliggjord för ökad upplevelse längs vägen och förankring av 
gång- och cykelvägen i landskapet.
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2.3.2  Förankra gång- och cykelvägen i landskapet och befintlig väg
I detta kapitel redogörs för hur gång- och cykelvägens profil förhåller sig till 
befintlig väg.  Är vägen förankrad i landskapet? I kapitlet redogörs också 
för hur skiljeremsan är utformad med avseende på artrik vägkant och vilken 
hänsyn som tagits till parallella vägar och strukturer. I kapitlet beskrivs också 
genomförda materialval: belysningsstolpar, räcken, skyltar, stängsel mm. Är 
dessa anpassade till befintliga val? 

Dagens vägprofil följer mjukt landskapets kurvatur i kanten av de skogsklädda 
höjderna.  Vägslänterna är gräsklädda men bara på en sträcka markerade som 
artrika. Varken belysning eller räcken förekommer på sträckan, förutom ett 
vägräcke vid Stockaån.  

I enlighet med föreslagna gestaltningsavsikter byggs profil för ny gång- och 
cykelväg i nivå med intilliggande befintlig väg och tillkommande skiljeremsa 
föreslås i anläggningsskedet kläs med magert finmaterial där örter från omgiv-
ningen kan vandra in. Gång- och cykelvägen anläggs så att den i profil ansluter 
till åker- och gårdsutfarter. Cykelvägen skevas så att avvattning sker in mot di-
ket i skiljeremsan och ansluter på utsidan mot befintlig mark med en gräsklädd 
slänt. Se Figur 8.

Figur 9. Föreslagen utformning med kantsten, trång sektion.

Gång- och cykelvägens linjeföring skall vara mjuk så att den i längsperspektivet 
upplevs följsam  och utan knyckar för gång- och cykeltrafikanten. Mjuka radier 
ska eftersträvas. Detta blir särskult viktigt i övergångarna mellan se båda sektio-
nerna samt i anslutning till busshållplatser och passager. 

Längs dagens landsväg finns ingen utrustning utöver skyltar. I trånga sektioner 
kommer gång- och cykelvägen att skiljas av med kantsten. För att hålla nere 
intrånget så mycket som möjligt har vi kantstöd på de tre trånga sektioner vi har 
längs denna sträcka, se Figur 9.

Figur 8. Föreslagen utformning i nivå med vägen, tre-metersdike.
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2.3.3  Rätt lokalisering och väl utformade mötes- och 
korsningspunkter
I detta kapitel redogörs för hur gestaltningen kan bidra till att gång- och 
cykelvägen fungerar som ett attraktivt, väl uppfångande och använt cykel-
pendlingsstråk. I kapitlet redogörs också för hur gestaltningen bidrar till att 
tillgängligheten till befintliga och nya busshållplatser och eventuella korspunk-
ter på sträckan ökar och blir säkrare.

För att ansluta gång- och cykelvägen behöver väg 956 passeras både i norr och 
i söder. Passagerna över väg 956 sker med refug i mitten. Se Figur 10. Bebyg-
gelsen finns till största delen på den östra sidan, men eftersom vägen ligger nära 
de skogsbeklädda bergsknallarna blir det naturligare att gång- och cykelvägen 
förläggs i åkerkanten.
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Figur 10. Passage med refug. Både för passage i norr och i söder. 

Gång- och cykelvägens planerade dragning runt stenhällen i norr ger ett natur-
ligt sätt att bevara landskapsbilden, öka upplevelsen längs vägen och förankra 
gång- och cykelvägen i landskapet. Se Figur 7.
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Befintligt 
busshållplats-
läge.

Busshållplatsläge, 
befintlig fickhållplats.



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

1:1000

131T0502

A3FF

VÄG 956 KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄGUTFORMNING

ILLUSTRATIONPLAN 

12703695P. NIELSEN

KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄG 956
GÅNG- OCH CYKELVÄG
2020-02-10

ARBETSMATERIAL

Cykelvägen rundar en stenhäll.
Bevarande av landskapsbilden.

Trång sektion med 
kantsten.

BILAGA 1
sträcka 0/500-0/990

Vägkant med 
påtagligt naturvärde

Busshållplatsläge, 
befintlig fickhållplats. Busshållplatsläge, 

befintlig fickhållplats.



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

1:1000

131T0503

A3FF

VÄG 956 KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄGUTFORMNING

ILLUSTRATIONPLAN 

12703695P. NIELSEN

KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄG 956
GÅNG- OCH CYKELVÄG
2020-02-10

ARBETSMATERIAL

Trång sektion med kantsten.
Ny trumma under bron.
Ny trumma som passage för småvilt.

Busshållplatslägen, 
befintliga.

BILAGA 1
sträcka 0/990-1/510

Vägkant med 
påtagligt naturvärde.



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

1:1000

131T0504

A3FF

VÄG 956 KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄGUTFORMNING

ILLUSTRATIONPLAN 

12703695P. NIELSEN

KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄG 956
GÅNG- OCH CYKELVÄG
2020-02-10

ARBETSMATERIAL

BILAGA 1
sträcka 1/510-1/930

Dike, 
visst naturvärde.

Trång sektion med kantsten.
Gång- och cykelvägen svänger ut till ett avstånd på fem meter 
från vägkant på grund av in- och utfart till Östra Hamnvägen. 
Detta är även anslutningsväg för Kattegattleden med gång- 
och cykelport under Säröleden.

Busshållplatslägen, 
befintliga fickhållplatser.



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

1:1000

131T0505

A3FF

VÄG 956 KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄGUTFORMNING

ILLUSTRATIONPLAN 

12703695P. NIELSEN

KYRKOBYDALEN-SÄRÖLEDEN

VÄG 956
GÅNG- OCH CYKELVÄG
2020-02-10

ARBETSMATERIAL

Viktig portverkan med 
träd och buskar på båda 
sidor vägen.

En mindre portverkan 
med träd och buskar på 
båda sidor vägen.

Väg 956 breddas för att 
passage med refug ska få 
plats.

Anslutande cykelstråk Åslyckevägen.

BILAGA 1
sträcka 1/930-2/450

Anslutande befintlig gång- och 
cykelväg och Kattegattleden.


