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1. Sammanfattning 

Väg 156 är ett viktigt pendlingstråk mellan Marks kommun och Göteborgsområdet. Den 

aktuella sträckan är smal med många utfarter, osäkra sidoområden med bergslänter och 

fasta föremål som påverkar trafiksäkerheten negativt. Vidare har sträckan en kraftig 

längslutning som ger en ojämn hastighet och ökar risken för köbildning i morgontrafiken 

mot Göteborg. 

Syftet med projektet är att förbättra standarden på befintlig sträcka för såväl framkomlighet 

och trafiksäkerhet på väg 156 samt sträva efter att uppnå kriterierna för en referenshastighet 

som motsvarar 80 km/h. 

Åtgärden omfattar 950 m norrgående stigningsfält samt 150 m övergångssträcka från två till 

ett körfält för att därefter övergå till två förskjutna trevägskorsningar i Backadal. 

Stigningsfältet startar i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen 

/Hässelbergsvägen vid Skoghem och avslutas i Backadal. Tillkommande körfält är 3,5 m 

bred och total belagd yta på väg 156 uppgår till 11,5 m. 

Utfarterna vid Backadal samlas ihop och utformas som två förskjutna trevägskorsningar. 

Vidare föreslås att ett antal enskilda utfarter utmed sträckan stängs. 

Natur- och kulturmiljövärden kan komma att påverkas negativt vid Gripsjön och vid 

Backadal. Omgrävning av bäck och damm som omfattas av biotopskydd krävs vid Maden. 

Mindre arealer av jordbruks- och skogsmark kommer att tas i anspråk vid breddningen av 

väg 156 samt nya enskilda vägar. Flera dagvattentrummor kommer att behöva förlängas.  

Flera bostäder ligger nära väg 156. Behov av bullerskyddsåtgärder och riskreducerande 

åtgärder vid olycka med farligt gods kommer att föreslås. 

Figur 1:1. Översikt  
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2. Beskrivning av projektet 

Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs 

av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen eller järnvägen 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 väg- eller 

järnvägsplanen, 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. 

 

2.1. Bakgrund 

2.1.1. Brister, problem och syfte 

Väg 156 är ett viktigt pendlingstråk mellan Marks kommun och Göteborgsområdet. Den 

aktuella vägen är smal med antal utfarter från såväl fastigheter som enskilda vägar. Väg 156 

lutar kraftigt på aktuell sträcka vilket medför en ojämn hastighet och ökar risken för 

köbildning för morgontrafiken mot Göteborg. Vidare finns det fasta hinder och branta 

lutningar i sidoområdena för väg 156 som påverkar trafiksäkerheten negativt.  

Syftet med projektet är att förbättra såväl framkomlighet som trafiksäkerhet på väg 156 med 

en standard som motsvarar en referenshastighet på 80 km/h. 
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2.1.2. Tidigare utredningar och beslut 

Åtgärdsplan Mark (Skene) – Göteborg daterad februari 2016 togs fram av Trafikverket och 

Västtrafik på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Stråket är ett av nio prioriterade stråk 

där pottpengar finns avsatta i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 

2014 – 2025.  

Därefter gjordes en fördjupad utredning av Trafikverket på sträckan Skoghem–Hjorttorps 

Hede daterad 2016-02-25 där aktuell sträcka Skoghem–Backadal ingår. De åtgärder som 

förordas i utredningen efter en sammanvägd bedömning är de åtgärder som planeras att 

utföras inom ramen för detta projekt. 

Länsstyrelsen har den 19 juni 2017 beslutat att projektet inte kan anses medföra betydande 

miljöpåverkan. 

2.2. Åtgärdsvalsstudie 

Åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie som innebär en förutsättningslös 

transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. Studien bör föregå 

den formella processen och syftet är att ge underlag för en prioritering av effektiva lösningar 

inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till en fortsatt utveckling av hela 

transportsystemets funktion. 

2.2.1. Analys enligt fyrstegsprincipen 

Åtgärder för att uppnå projektmålen har analyserats enligt 

fyrstegsprincipen. Projektmålen för detta projekt redovisas i 

kapitel 2.3. Ändamål och projektmål. 

De fyra stegen innebär att åtgärden ska analyseras i 

vidstående fyra steg. Varje enskilt steg täcker in olika 

aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår 

infrastruktur. 

De två första stegen handlar bland annat om att bearbeta 

attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara 

resval. Steg 3 och 4 innebär mindre ombyggnationer samt 

nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

De problem och brister som har identifierats i projektet är 

av sådan karaktär att de snabbast, enklast och mest effektivt 

löses genom ombyggnad. De åtgärder som föreslås i kapitel 

5 är sammantaget en steg 4-åtgärd enligt fyrstegsprincipen. 

  

 

1. Tänk om 

Det första steget handlar om att 
först och främst överväga åtgärder 
som kan påverka behovet av 
transporter och resor samt valet av 
transportsätt. 
 
2. Optimera  

Det andra steget innebär åtgärder 
som medför ett mer effektivt 
utnyttjande av befintlig infrastruktur. 
 
3. Bygg om  

Vid behov genomförs begränsade 
ombyggnadsåtgärder.  

 
4. Bygg nytt  

Genomförs om behovet inte kan 
tillgodoses i de tre tidigare stegen. 
Det betyder nyinvesteringar 
och/eller större ombyggnads-
åtgärder. 

2.2.1:1 De olika stegen i 

fyrstegsprincipen. 
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2.3. Ändamål och projektmål 

2.3.1. Transportpolitiska mål 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och 

hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Figur 2.3.1:1 Transportpolitiska mål. 

 

2.3.2. Ändamål 

Ändamål med projektet är att förbättra såväl framkomlighet som trafiksäkerhet på väg 156 

med en standard som motsvarar en referenshastighet på 80 km/h. 

2.3.3. Projektmål 

Följande projektmål har formulerats under vägplanearbetet: 

• Stigningsfält på väg 156 ger möjlighet att köra om tunga fordon i backen, vilket ger 

bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet på sträckan. 

• Samordning av anslutande vägar, stängning av direktutfarter från enskilda 

fastigheter samt åtgärder i sidoområden alternativt uppsättning av sidoräcken leder 

till ökad trafiksäkerhet. 

• Hänsyn ska tas till människors boendemiljö så att den i så liten utsträckning som 

möjligt påverkas av intrång samt av störningar eller risker från trafiken.  

2.4. Geografisk avgränsning 

Beskrivningen av vägplanens konsekvenser är geografiskt avgränsade till ett område som 

direkt eller indirekt berörs av planerad utbyggnad. Det område som är direkt berört är dels 

planerat vägområde och dels det område som behöver utnyttjas tillfälligt under 

anläggningstiden, se plankarta.  

I beskrivningen av framför allt vissa miljöaspekter beaktas ett större område än vägområdet 

när det bedöms vara motiverat, detta benämns influensområde. Det motsvarar det 

närliggande område som på ett eller annat sätt påverkas av föreslagna åtgärder. De aspekter 

det främst handlar om är landskap, vattendrag och recipienter nedströms vägområdet samt 

Hänsynsmål 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 

hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart 

transportsystem måste ta hänsyn till. 

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad 

hälsa. 
 

Funktionsmål 

Funktionsmålet handlar om att skapa 

tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet vara jämställt, det vill 

säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov. 
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buller och farligt gods. Influensområdet ser olika ut beroende på vilken aspekt som 

behandlas och har därför ingen exakt geografisk gräns. 

Figur 2.4:1 Översikt geografisk avgränsning. Berörd sträcka av väg 156 markerad med rött.   
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3. Miljöbeskrivning 

Eftersom länsstyrelsen har bedömt att projektet inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan krävs ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Istället redovisas projektets 

förutsebara påverkan på människors hälsa och miljön i en miljöbeskrivning. I den här 

vägplanen är miljöbeskrivningen integrerad med planbeskrivningen. 

I arbetet med vägplanen har relevanta miljöaspekter studerats. Planerade åtgärders effekter 

har analyserats och effekternas betydelse har värderats genom en konsekvensbedömning. På 

motsvarande sätt som en MKB är syftet med denna miljöbeskrivning att möjliggöra en 

samlad bedömning av hur de planerade trafiklösningarna inverkar på miljön, människors 

hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Miljöbeskrivningen ska också 

bidra till en miljöanpassning av projektet genom att påverka beslut om bland annat 

utformning och tekniska lösningar. Miljöbeskrivningen ska vidare utreda behov av särskilda 

prövningar enligt miljöbalken samt vara en del av underlaget för sådana prövningar. 

De befintliga förhållandena med avseende på miljöfrågor redovisas i kapitel 4 och projektets 

effekter och konsekvenser samt skyddsåtgärder och påverkan under byggtiden behandlas 

under kapitel 6. 

3.1. Bedömningsgrunder 

För att beskriva och värdera de förändringar som vägprojektet medför har både generella 

och objektspecifika bedömningsgrunder använts. Som generell grund ligger bland annat de 

nationella miljökvalitetsmålen, miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer 

och andra lagkrav och riktvärden. De mer specifika bedömningsgrunderna utgörs av olika 

typer av underlagsmaterial som kommunala planer och utredningar särskilt framtagna för 

projektet. Stöd för bedömning för respektive miljöaspekt redovisas i tabell 3.2:1. 

År 2040 utgör prognosår för projektet. Det är det år som beräkning av framtida 

trafikmängder har gjorts utifrån och som utgör grunden för bedömning av konsekvenser för 

nollalternativet och utbyggnadsalternativet. 

Bedömningen av en åtgärds konsekvens görs genom en sammanvägning av det berörda 

intressets värde i nuläget och av omfattningen av det fysiska intrånget eller störningen, se 

exempel figur 3.1:1. I matrisen har intressets värde delats upp i högt, måttligt respektive lågt 

värde. Denna värderingsskala finns inte framtaget för allt underlagsmaterial för aktuellt 

projekt, utan får ses som ett exempel på hur intressen kan värderas. Vid bedömning av 

konsekvenser har intressets värde bedömts från fall till fall i relation till intrånget.  

Beskrivningarna av konsekvenserna avser konsekvenser efter att inarbetade miljöåtgärder 

är genomförda.   

Figur 3.1:1 Värdering av 

negativa konsekvenser – 

intressets värde i 

förhållande till 

konsekvensen. 
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3.2. Avgränsning miljöaspekter 

Vägplanens miljöbeskrivning behandlar de miljöaspekter som bedömts relevanta att belysa i 

samband med projektet. Dessa är: 

• Landskap 

• Natur- och kulturmiljö 

• Friluftsliv 

• Hälsa och säkerhet – trafikbuller, farligt gods,  

• Hushållning med naturresurser – yt- och grundvatten, jord- och skogsbruk 

För övriga miljöaspekter medför projektet inga negativa konsekvenser. Motiv till 

avgränsning framgår av tabell 3.2:1. 

 

Tabell 3.2:1 Motiv till avgränsning för olika miljöaspekter samt osäkerheter i bedömningen 

Miljöaspekt Behandlas i 

miljö-

beskrivning? 

Motiv till 

avgränsning 

Underlag för 

avgränsning/stöd 

för bedömning 

Osäkerhet 

Landskap  Ja  

 

Föreslagen breddning av 
väg samt nya enskilda 
vägar innebär nya 
bergskärningar och 
vägbankar i landskapet. 

Utformning av vägens 
sidoområden och nya 
enskilda vägar kan ha 
betydelse för upplevelsen 
av det öppna landskapet 
kring bl.a. Backadal. 

 

Landskapsanalys 
Fältbesök 

 

  

Naturmiljö Ja 
Miljöer som enligt 
genomförd 
naturvärdesinventering 
har naturvärden, bl.a. 
Gripsjön, ligger i 
anslutning till föreslagna 
åtgärder. 

Området är rikt på vilt. 

 

Länsstyrelsen GIS-
databas 

Naturvärdesinventering 
enligt SIS. 

Olycksstatistik från 
Nationella 
Viltolycksrådet 

 

Förändringar av flora och 
fauna kan ske till följd av 
pågående markanvändning 
som avverkning eller 
dikesrensning. 

Naturvärdesinventering 
genomfördes sent på hösten, 
och har därför kompletterats 
under våren för att verifiera 
och uppdatera de preliminära 
bedömningarna. 

Osäkerhet i platsangivelser 
för viltolyckor 

Kulturmiljö Ja 
Föreslagna 
breddningsåtgärder och 
enskilda vägar berör eller 
angränsar till flera 
fornlämningar eller 
föreslagna FU-områden. 

Länsstyrelsens GIS-
databas  

Riksantikvarieämbetets 
register och fornsök  

Arkeologisk utredning 
samt kompletterande 
utredning steg1 för 
enskilda vägar 

Fornlämningarnas 
skyddsområden är inte 
definierade.  

Fortsatta arkeologiska 
utredningar/undersökningar 
krävs för att fastställa 
förekomst och utbredning av 
nya fornlämningar. 
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Rekreation och 

friluftsliv 

Ja 
Cykelleden Hyssnaleden 
korsar väg 156 på berörd 
sträcka. Vägen ligger 
nära kommunala 
rekreationsområden. 

Förändrade 
rörelsemönster på grund 
av stängda utfarter. 

Länsstyrelsen GIS-
databas. 

FÖP Kinna-Skene-Örby 

ÖP Marks kommun 

Ett områdes värde för 
friluftslivet är subjektivt och 
kan bedömas och upplevas på 
skilda vis.  

Upplevelsen av en barriär kan 
variera. 

Trafikbuller

  

Ja 
Väg 156 medför att 
trafikbuller sprids till 
närliggande 
boendemiljöer.  

Projektet bedöms utgöra 
väsentlig ombyggnad, 
vilket innebär 
åtgärdsnivå 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå 
istället för nuvarande 
nivå, 65 dBA för 
befintlig miljö.  

Bullerberäkningar enligt 
nordisk modell för 
nuläge, nollalternativ 
och utbyggnads-
alternativ. 

Framtida trafikmängder är 
baserade på prognoser. 
Bedömningen baseras på 
nuvarande teknik.  

Buller kan upplevas på olika 
sätt. 

Luft

  

Nej 
På aktuell sträcka av väg 
156 påverkas 
omgivningens luftkvalitet 
i liten utsträckning. 
Trafikmängderna 
bedöms inte öka på 
grund av projektet. 
Området ligger utanför 
tätorten och har god 
luftväxling. Föreslagna 
åtgärder bidrar sannolikt 
till ett jämnare 
trafikflöde, vilket kan 
leda till mindre utsläpp 
och en bättre luftkvalitet i 
närområdet. 

Miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft bedöms 
inte överskridas. 

Trafikmätningar 
(NVDB) och 
beräkningar för 
framtida trafikflöden.  

 

Inga mätningar av 
avgashalter är utförda. 
Bedömning baseras på 
nuvarande teknik. 

 

Transporter av 

farligt gods 

Ja 
Väg 156 utgör sekundär 
transportled för farligt 
gods. Riskobjekt i form 
av bostäder och 
vattenmiljöer finns i 
anslutning till vägen. 

Underlag från 
Trafikverkets 
vägdatabas (NVDB)  

Samråd med 
Räddningstjänsten och 
Länsstyrelsen 

 

Osäkerheter i bedömningen 
av målpunkter, mängden 
transporter med farligt gods, 
samt vilka ämnen som 
transporteras. 

Förorenad 

mark 

Nej Enligt länsstyrelsens 
inventeringar finns inga 
potentiellt förorenade 
områden i anslutning till 
vägen. 

Föroreningshalten på 
dikesmassor förväntas 
ligga under nivån för 
MKM (Mindre känslig 
markanvändning) med 
den trafikvolym som är 
på väg 156. Det innebär 

Bedömning utifrån 
trafikmängder. 

Provtagning tjärasfalt 

Framtida trafikmängder är 
baserade på prognoser.  
Inga provtagningar på 
dikesmassor är genomförda. 
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att dikesmassor kan 
återanvändas inom 
vägområdet.  

Prov har tagits på 
befintliga bitumenlager 
och inget påvisar 
förekomst av 
stenkolstjära. 
Entreprenören ska dock 
vara uppmärksam på 
eventuell förekomst 
under entreprenadtiden. 

 

Yt- och 

grundvatten 

Ja Gripsjön kommer att 
påverkas av föreslagna 
åtgärder. Förlängning av 
trummor kommer att ske 
för väg 156. Nya enskilda 
vägar medför 
kulvertering av mindre 
bäckar/diken. 

Inga ytvatten eller 
grundvatten med 
miljökvalitetsnormer 
berörs. 

Enskilda brunnar finns i 
berört område. 

 

Hydrologisk fältanalys  

SMHI, VISS 

SGU:s geologiska kartor 

Brunnsarkivet. 

 

Viss osäkerhet i bedömning 
av avrinningsområden samt 
beräkning av flöden och 
vattennivåer. 

 

Jord- och 

skogsbruk 

Ja Visst intrång sker i 
produktiv jordbruks- och 
skogsmark. 

Brukningsvägar berörs. 

Länsstyrelsen och 
Jordbruksverkets GIS-
databas. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

Väg 156 är ett viktigt pendlingstråk mellan Marks kommun och Göteborgsområdet. Den 

aktuella sträckan är smal med anslutningar från såväl fastigheter som enskilda vägar. 

I sidoområdet finns fasta hinder och branta släntlutningar. Sikt från anslutande vägar är 

inte tillfredställande i alla anslutningspunkter på grund av såväl vegetation som höga 

bergskärningar. 

Vägen är cirka 7–8 meter bred och hastigheten varierar mellan 70 och 80 km/h. 

Väg 156 lutar cirka 4,5 % på en sträcka av cirka 1000 meter, vilket ger ojämn hastighet och 

risk för köbildning i morgontrafiken mot Göteborg. 

Ett fyrvägsskäl med vänstersvängfält är utbyggt sedan tidigare i söder närmast Skene. 

Skanskas krossanläggning ansluter i denna punkt på Hässelbergsvägen vilket genererar 

tunga transporter ut på väg 156.  

En kamera för ATK med uppställningsficka är belägen mitt på sträckan i riktning mot 

Göteborg. 

Två stycken hållplatslägen för buss finns utmed sträckan, hållplats Vårkulla vid 

Hässelbergsvägen samt hållplats Krokslid närmast Göteborg. 

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikmängder och trafikutveckling 

Trafikverket har mätt trafiken år 2013 på väg 156 och årsmedeldygnstrafik (ÅDT) uppgår till 

6680 fordon/dygn med en andel av tung trafik på 8,9 %. Prognoser för framtida 

trafikmängder bedöms till en årlig trafikökning av 1,3 % på väg 156.  

För 2040 bedöms årsmedeldygnstrafik (ÅDT) uppgår till 8888 fordon/dygn med en andel 

av tung trafik på 12 %. 

För övriga enskilda vägar saknas trafikmätningar. 

4.2.2. Kollektivtrafik 

Skene busstation är belägen strax söder om denna utbyggnadsetapp, därifrån går bussar 

mot bland annat Borås och Göteborg. På sträckan är en hållplats belägen, Krokslid med 

bussficka mot Göteborg samt bussficka och kur mot Skene. Vid Vårkulla, strax söder om 

aktuell sträcka, finns en hållplats med bussficka i bägge riktningar. Buss 330 trafikerar 

hållplatserna med en buss/timme mellan 0600–2300 på vardagar och en buss/varannan 

timme mellan 0800–2200 på helger. 

4.2.3. Oskyddade trafikanter 

Det finns ingen parallell gång- och cykelbana utmed väg 156 från Skene fram till 

Hässelbergsvägen. Vidare mot Göteborg är cyklister hänvisade till parallellvägnätet. På 
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aktuell sträcka är det möjligt att cykla och gå på gamla Hajomsvägen mellan 

Hässelbergsvägen i söder och Backadal i norr, dock är det en relativt stor omväg gentemot 

att nyttja väg 156. 

4.2.4. Trafiksäkerhet 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA har 6 polisrapporterade olyckor inträffat 

längs berörd sträcka av väg 156 under 11-årsperioden 2007–2017, se karta Olycksstatistik, 

figur 4.2.4:2. Av dessa medförde samtliga olyckor personskador, se figur 4.2.4:1 nedan. 

Totalt blev 1 person måttligt skadad och 5 personer skadades lindrigt.  

Figur 4.2.4:1 Tabell över olyckor med personskador längs väg 156 inom berörd sträcka år 2007–2017 

  Döds-

olyckor 

Allvarliga 

olyckor 

Måttliga 

olyckor 

Lindriga 

olyckor 

Totalt 

S (singel-motorfordon) 0 0 0 3 3 

O (omkörning-motorfordon) 0 0 0 0 0 

U (upphinnande-

motorfordon) 

0 0 1 0 1 

A (avsvängande 

motorfordon) 

0 0 0 2 2 

K (korsande-motorfordon) 0 0 0 0 0 

M (möte-motorfordon) 0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 1 5 6 

 

Trafiksäkerheten på väg 156 för aktuell sträcka bedöms som låg för såväl trafik som 

oskyddade trafikanter. Det beror främst på kraftig lutning på väg 156 vilket genererar 

hastighetsskillnader mellan fordonsslag, fasta hinder i sidoområden och avsaknad av 

vänstersvängfält vid Backadal. 

Enligt underlag från Nationella viltolycksrådet rapporterades 13 viltolyckor i området kring 

berörd sträcka, varav 8 rådjur, 3 älg, 1 vildsvin och 1 lodjur. Olyckorna skedde längs hela den 

berörda sträckan, främst vid anslutningar till enskilda vägar. Längs hela sträckan finns 

viltstängsel, dock med begränsad funktionalitet på flera ställen. 
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Figur 4.2.4:2 Karta över olyckor längs väg 156 inom utredningsområdet mellan år 2007–2017. 
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4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Befolkning och bebyggelse 

Vägplaneområdet ligger inom Marks kommun. Närmaste ort är Skene, som ligger ungefär 

2,5 kilometer från utredningsområdet. Skene ligger i sin tur sammanväxt med Kinna som är 

centralorten i kommunen. Invånarantalet i Marks kommun är 34 406 personer, varav 9400 

i Skene. Längs med aktuell sträcka väg 156 är bebyggelsen främst koncentrerad till 

Skoghem, Backadal samt gamla Hajomsvägen. Mellan Skoghem och Tjärås ligger några 

bostäder mycket nära vägens västra sida. 

4.3.2. Näringsliv och sysselsättning/målpunkter 

Service, handel och arbetstillfällen finns främst i Skene och Kinna centrum. Ett mindre 

verksamhets- och handelsområde finns längs väg 156 strax nordväst om utredningsområdet 

(med bl.a. Garrys Fritid). I övrigt är Göteborg en viktig målpunkt där väg 156 utgör ett 

betydelsefullt pendlarstråk. 

I den södra delen av området finns en anslutningsväg, Hässelbergsvägen, mot en aktiv 

bergtäkt (Skene kross). Verksamheten innebär en större mängd tung trafik i korsningen. 

Längs Hässelbergsvägen finns även en avfallsanläggning med återvinningscentral.  

En mindre verksamhet för bl.a. lackering finns längs norra delen av Gamla Hajomsvägen, 

norr om Pålaliden. 

4.3.3. Kommunala planer 

Marks kommun har en aktuell översiktsplan från 2017. Berört område ingår även i 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kinna-Skene-Örby (KF 2010). Översiktsplanen anger att 

FÖP gäller som fördjupning tillsammans med översiktsplanen till dess att nya fördjupningar 

tagits fram. Om de strider mot varandra ska den kommunala översiktsplanen gälla.  

I Översiktsplanen för Marks kommun ligger det aktuella området inom avrinningsområde 

där särskild hänsyn ska tas. Enligt den kommunala bestämmelsen får utsläpp, avlopp eller 

dagvattenavrinning till följd av ny bebyggelse och andra åtgärder aldrig påverka 

vattenstatusen negativt i någon av sjö, vattendrag eller grundvattenförekomst.  

I översiktsplanen pekas ett område nordväst och väster om väg 156 ut som 

utredningsområde för verksamheter. Hässelbergsvägen, som ansluter väg 156 söder om 

området för vägplanen, går till eller passerar dessa områden. Samma lokalväg leder till den 

bergtäkt som i översiktsplanen pekas ut som utredningsområde för framtida 

materialförsörjning (MB 3:7). 

Enligt FÖP Kinna-Skene-Örby har väg 156 ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter. 

Vägen har även ett riskbedömningsområde kopplat till trafikled med farligt gods. 

Strax söder om vägplanens område vid Vårkulla redovisar den fördjupade översiktsplanen 

utredningsområde för framtida utbyggnad av bostäder och verksamheter. Även 

rekreationsområden pekas ut, se vidare under avsnitt 4.5.4 Rekreation och friluftsliv. 

Inom berört område finns inga detaljplaner. 
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4.4. Landskapet och staden 

4.4.1. Landskapet och visuell upplevelse 

Landskapet har inom det berörda området skiftande topografi med stora höjdskillnader. 

Den lägsta punkten vid Skoghem ligger 90 meter över havet, medan den högsta punkten vid 

Backadal ligger 150 meter över havet. Närområdet kring vägen domineras av skogsklädda 

bergshöjder med inslag av småskaliga betesmarker. Området ligger över högsta kustlinjen, 

därför dominerar morän som jordart. Även berg i dagen förekommer på höjderna. Området 

är rikt på våtmarker och mindre sjöar. Gripsjön ligger längs den aktuella sträckan och strax 

väster om Kråkslid ligger Skäggasjön.  

Det kuperade landskapet och den täta skogen innebär att möjligheten till utblickar från 

vägen är få. På södra delen av aktuell sträcka omges väg 156 av flera bergskärningar, vilket 

ytterligare begränsar vägrummet. I de norra delarna av området kring Kråkslid och 

Backadal öppnar sig landskapet mer och ger möjlighet till värdefulla utblickar. Här ligger 

bebyggelsen i typiska lägen längs kanten av odlingsmark mot skogsbrynen. Odlingsmarken 

är småkuperad och domineras av bete, samt innehåller många kulturhistoriska lämningar 

som husgrunder, odlingsrösen och stenmurar. Det äldre kulturlandskapet beskrivs närmare 

under avsnitt 4.5.3 Kulturmiljö. 

 

Figur 4.4.1:1 Aktuell stigning i nordlig riktning            Figur 4.4.1:2 Odlingsmark kring Kråkslid. 
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4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Skyddade och skyddsvärda områden 

Generellt biotopskydd 

I området förekommer flera småbiotoper i jordbruksmark som omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt miljöbalken, se avsnitt 4.5.2 Naturmiljö, samt kartbilaga 1. Det 

generella biotopskyddet syftar till att förbättra förutsättningarna för att långsiktigt bevara 

den biologiska mångfalden. Förbud mot intrång i område med generellt biotopskydd i 

jordbruksmark gäller inte vid byggande av allmän väg enligt fastställd vägplan. Om 

vägplanen berör sådana bestämmelser måste dessa frågor tas upp med länsstyrelsen under 

samrådet. Syftet med områdesskyddet ska ändå tillgodoses vid planering av vägprojektet. I 

samrådet kan det framkomma att olika typer av skyddsåtgärder eller försiktighetsmått 

behövs. Om biotopförluster inte går att undvika är det Trafikverkets intention att, så långt 

det är möjligt och rimligt, kompensera för de biotopförluster som projektet medför och 

bidra till att nya biotoper skapas. 

I samband med tillstyrkan av vägplanen gör länsstyrelsen en bedömning av om 

biotopskyddets syften beaktats på ett tillfredställande sätt. Om intrång sker på grund av ny 

enskild väg krävs dispens från förbudet. 

Artskydd 

Vissa växt- och djurarter som är hotade eller på annat sätt skyddsvärda är fridlysta och har 

skydd genom artskyddsförordningen. Om en art är fridlyst är den fredad och man får inte 

plocka, samla in eller skada växten alternativt döda, skada, störa eller fånga djuret. Inom 

utredningsområdet finns växtplatser för revlummer och lopplummer, se kartbilaga 1 

Naturmiljö. Arternas växtplatser berörs inte av vägutbyggnaden och behandlas därmed inte 

vidare i handlingens konsekvensbeskrivning, kapitel 6. Även livsmiljöer för fridlysta 

groddjur finns inom området. En groddjursinventering har genomförts under våren 2018 

för att klargöra förekomsten av groddjur. Inom utredningsområdet påträffades åkergroda, 

vanlig groda, vanlig padda och större vattensalamander. Vanlig groda och vanlig padda är 

fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen.  

Arter kan även ha ett strikt skydd enligt lagstiftningen vilket innebär att det även är 

förbjudet att skada eller förstöra deras livsmiljöer. Livsmiljöer kan till exempel vara 

fortplantningsområden, viloplatser och övervintringslokaler. Åkergroda och större 

vattensalamander har ett sådant skydd enligt 4 § i artskyddsförordningen. Större 

vattensalamander listas i EU:s Art- och habitatdirektiv bilaga 2 och 4. Även åkergroda 

återfinns i Art- och habitatdirektivet, bilaga 4. 

Om groddjur och/eller dess livsmiljöer påverkas, krävs en bedömning av vilken påverkan 

som uppstår på gynnsam bevarandestatus för de berörda arterna samt på den kontinuerliga 

ekologiska funktionen i området. Om gynnsam bevarandestatus kan bibehållas med hjälp av 

skyddsåtgärder kan artskyddsfrågan hanteras genom samråd enligt 12:6 miljöbalken. 

Alternativt krävs dispensprövning av länsstyrelsen om gynnsam bevarandestatus inte kan 

uppnås.  
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4.5.2. Naturmiljö 

En naturvärdesinventering utfördes under hösten 2017 där områdets naturvärden 

utvärderades och klassades enligt svensk standard SS 19 90 00. Inventeringen genomfördes 

under november månad, då kärlväxtfloran och djurlivet är tämligen svårinventerade. Därför 

gjordes en kompletterande inventering inom utvalda områden under våren 2018 för att 

säkerställa korrekta bedömningar. Naturmiljöunderlaget redovisas även som karta i bilaga 1 

Naturmiljö. 

Inventeringsområdet utgörs i huvudsak av skogsmark med inslag av betesmark och 

vattenmiljöer. Stora delar av det undersökta området saknar betydelse för biologisk 

mångfald. Sådana områden utgörs t ex av yngre och brukade skogsmarker, bebyggelse och 

vägar. Vid inventeringarna har totalt 15 naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt bedöms 

ha naturvärdesklass 2 – högt naturvärde (Gripsjön). Övriga bedöms inneha klass 3 – 

påtagligt naturvärde, se tabell 4.5.2:2. 

Sammanlagt identifierades 35 objekt som omfattas, eller kan omfattas, av generellt 

biotopskydd i jordbruksmark. Objekten utgörs av småvatten, diken, stenmurar och 

odlingsrösen. 

I området noterades 2 fridlysta arter: revlummer och lopplummer, samt 2 särskilt 

skyddsvärda träd i den norra delen. Enligt närboende förekommer även grodor i dammarna 

i inventeringsområdets norra del. Inga rödlistade arter noterades vid inventeringen. 

Inom inventeringsområdet förekommer inga strandskyddade områden.  

En groddjursinventering har genomförts under våren 2018. Potentiella groddjursmiljöer 

som utpekats i tidigare naturvärdesinventering besöktes både dag- och nattetid under april-

maj. Dessa omfattade damm vid Kråkslid (naturvärdesobjekt 2), det närliggande diket 

(generellt biotopskydd G2), Gripsjön (naturvärdesobjekt 11) och den anslutande bäcken 

(naturvärdesobjekt 13). Även potentiella övervintringsmiljöer har studerats. 

De inventerade vattnens värde för groddjur har angetts enligt en tregradig skala, i stort 

överens-stämmande med de naturvärdesklasser som används vid naturvärdesinventering 

enligt SIS Svensk Standard4 enligt; värden för groddjur (klass 3), höga värden för groddjur 

(klass 2) och mycket höga värden för groddjur (klass 1). Se tabell 4.5.2:1. 

Inom utredningsområdet påträffades åkergroda, vanlig groda, vanlig padda och större 

vattensalamander 

Tabell 4.5.2:1. Redovisning av groddjursmiljöer. 

 

Klass Vatten Kommentar 

3 Damm Vanlig groda och vanlig padda. Används relativt mycket men torkar till 

stor del ut vilket ger mindre bra förutsättningarna för lyckad lek. 

3 Dike Vanlig groda och vanlig padda. Diket håller dock rovfisk. 

2 Gripsjön Åkergroda, vanlig groda, större vattensalamander. Högt värde för 

groddjur. 
3 Utlopp 

Gripsjön 

Vanlig groda, möjligen åkergroda. Närheten till Gripsjön ger den 

värden för groddjur. 
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Tabell 4.5.2:1. Redovisning av naturvärdesobjekt. 

  

Nr Klass Naturtyp Kommentar 

1 3 Betesmark Sydvänd, sandig och stenig sluttning i betesmark. 

2 3 Småvatten Anlagd damm med välutvecklad vattenvegetation. Enligt närboende 

förekommer grodor. 
3 3 Småvatten Anlagd damm i högt läge. Enligt närboende förekommer grodor. 

4 3 Betesmark Åtminstone delvis välbetat av häst. Hällar, stenmurar och odlingsrösen 

finns i beteshagen. 
5 3 Betesmark Kuperad betesmark, delvis välbetad. Inslag av stenmurar och 

odlingsröse. 
6 3 Bokskog Delvis röjd, mogen bokskog. Stenmurrest. 

7 3 Bäck Skogsbäck i produktionsbarrskog. Död ved, stenmur. 

8 3 Bäck Skogsbäck med relativt diffus tillrinning. Följer vägen en bit. Möjligen 

tillfällig eller varierande vattenföring över året. 
9 3 Betesmark Trädklädd betesmark med triviallöv. Inslag av stenmurar och 

odlingsröse. 
10 3 Småvatten Anlagd trädgårdsdamm. Potentiell miljö för groddjur. 

11 2 Liten sjö Solexponerad myrgöl med förutsättningar för groddjur 

12 3 Betesmark Relativt stor och delvis trädklädd betesmark (fårbete). Inslag av mogen 

lönn, odlingsrösen och stenmur. 
13 3 Vattendrag Lugnflytande och brett i NO, liten strömmande bäck SV om grusvägen. 

14 3 Betesmark Stenig betesmark i SO-sluttning. Odlingsröse. Två gamla hasselbuskar 

utanför inventeringsområdet. 
15 3 Betesmark Stenig betesmark i SV-sluttning. Spridda unga björkar och inslag av 

hävdgynnad flora i högre partier. Odlingsröse. 
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Kulturmiljö 

Det berörda området utgör en gammal kulturbygd som är rik på kulturlämningar, både i 

odlingsmark och skogsmark. Utredningsområdet är beläget på det som tidigare var utmark 

till byn Skene i Örby socken och Marks härad, tidigare en del av Älvsborgs län. Skene 

(Skädenäby) omtalas i skrift första gången 1394. Under 1700-talet var Skene en tämligen 

stor by med 17 gårdar (1765). Det äldre kartmaterialet över Skene är knapphändigt och 

utmarken före storskiftet bestod av ohägnad skog.  

Nuvarande sträckning på väg 156 anlades på slutet av 1950-talet. Tidigare sträckning finns 

markerad på storskifteskartan från 1765 och på häradskartan från sent 1800-tal, se figur 

4.5.3:1. Den ligger även kvar, i stort sett i samma sträckning, på ekonomiska kartan från 

1950-talet, se figur 4.5.3:2. Idag finns flera vägrester kvar av det äldre vägnätet, bland annat 

den väg som idag kallas Gamla Hajomsvägen. Även den väg som löper i nord-sydlig 

sträckning mellan Backadal och Lilla Hultet finns markerad på storskifteskartan från 1765 

och är sannolikt av hög ålder. På häradskartan från sent 1800-tal går den förbi torpet Maden 

som liksom soldattorpet Backadal tillkommer under samma århundrade.  

Figur 4.5.3:1 – Häradskarta över berört område 

 

Utredningsområdets södra del ligger i kanten på en äldre beteshage. På 1765-års karta kallas 

den Pykebäcks hage genom vilken Pykebäcken rinner. Beteshagen bestod av ljung och 

avsvedjade skogsbackar vilket tyder på att man har praktiserat röjningsbränning i 

betesförbättrande syfte. Under 1800-talet uppkommer ett flertal mindre torp strax väster 

om undersökningsområdet. Det innebar att ytterligare betesmarker togs i bruk och ny 

åkermark bröts. 
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Figur 4.5.3:2 – Ekonomiska kartan från 1950-talet innan nuvarande sträckning av väg 156 anlades. 

Läge för befintlig väg 156 är inlagt på kartan med röd linje. 

 

Väster om Kråkslid finns sedan tidigare en registrerad fornlämning (Örby:459) som enligt 

uppgift består av en ej undersökt grav med ett mosslik. Enligt uppgift påträffades en död 

man med kläder i samband med dikning i början av 1900-talet. ”De grävande bönderna blev 

förskräckta och täckte genast över liket igen, som således kan ligga kvar i den blöta 

mossmarken” (FMIS). I övrigt finns inga sedan tidigare kända fornlämningar inom 

utredningsområdet. Den omgivande bygdens kända fornlämningsbild består av ett tiotal 

torplämningar. Sydost om utredningsområdet finns två stensättningar registrerade, Örby 

49:1 och Örby 86:1, samt en domarring, Örby 48:1. I Skene samhälle har en boplats 

dokumenterats, Örby 457. 

Under hösten och vintern 2017 har en arkeologisk utredning för väg 156 samt en 

kompletterande utredning steg 1 för enskilda vägar genomförts. Resultatet från 

utredningarna kompletterar redan kända och registrerade fornlämningar i området. 

Kulturmiljöunderlaget redovisas som karta i bilaga 2 – Kulturmiljö.  

I den södra delen av området, söder om Gripsjön, finns tre stensättningar (Örby: 503, Örby: 

504 och Örby: 507). Det är tre stensättningsliknande anläggningar belägna på en flack 

avsats i ett skogsbevuxet bergsparti som sluttar mot sydost. Om stensättningarna berörs av 

exploatering föreslås förundersökning (FU) i området. Anläggningarnas oregelbundna 
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karaktär talar för att det troligen rör sig om röjningsrösen. Enligt historiska kartor ligger de i 

närhet till äldre beteshagar, vilket också en påträffad fägata (Örby 506), cirka 30 meter norr 

om stensättningarna, talar för. Fägatan löper mellan två stengärdesgårdar och ledde enligt 

den arkeologiska undersökningen troligen från torp väst och nordväst om platsen till 

betesmark i söder. 

I samband med den arkeologiska utredningen dokumenterades en rest gränssten belägen på 

en bergshöjd norr om Gripsjön. 

I den norra delen av området undersöktes ett område norr om vägen vid Maden och 

Kråkslid. I utredningen påträffades här ett gravfält med fem stensättningar (Örby: 502) och 

ett röjningsröse (Örby: 505). Med hänsyn till stensättningarnas läge kan även sankmarken 

nedanför utgöra en del av gravmiljön. Området kring gravfältet ner mot väg 156 är därför 

föreslaget som förundersökningsområde vid en eventuell exploatering.  

Söder om väg 156 vid Backadal påfanns en möjlig husgrund (Örby: 510), registrerad som 

övrig kulturhistorisk lämning. Omgivningen kring husgrunden föreslås som område för 

arkeologisk undersökning steg 2 vid exploatering, eftersom topografin möjliggör 

fornlämningar som inte är synliga ovan mark. Söder om angivet område påträffades även ett 

möjligt gravfält med sex stensättningar och en stenpackning (Örby: 509). Gravfältet är 

registrerat som bevakningsobjekt. 

 

Figur 4.5.3:3 Del av Gravfält vid Maden, Raä Örby 502 
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4.5.3. Rekreation och friluftsliv 

Det berörda omgivningarna används främst för närrekreation för de boende i området. Flera 

mindre vägar, bl.a. den gamla Hajomsvägen, gör att det är lätt att röra sig väster om och 

parallellt med väg 156. Eftersom vägen omges av viltstängsel är man hänvisad till 

väganslutningar eller grindar i stängslet för att kunna röra sig på vägen eller korsa den. 

Eftersom trafiken tidvis är intensiv utgör även trafiken en barriär för att röra sig fritt och 

säkert i området. 

Det berörda området ’Hyssnaturen’ är en 38 kilometer lång cykelled som börjar och slutar i 

Kinna. Leden ansluter väg 156 i planområdets norra delar, från gamla Hajomsvägen, följer 

väg 156 i ca 200 meter för att vika av söderut på Vårkullavägen och korsar väg 156 igen i 

planområdets södra del för att sedan fortsätta österut mot Kinna. 

I FÖP Kinna-Skene-Örby (2012) anges ett skogsområde strax öster om väg 156 som område 

för rekreation och friluftsliv. Anslutningsvägar finns vid Björkås i söder och vid Maden i 

norr. 

Norr om bergtäkten finns en fritidsanläggning, en skjutbana. Mellan bergtäkten och väg 156 

anger den fördjupade översiktsplanen även ett utredningsområde för fritidsanläggning. 
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Figur 4.5.4:1 Rekreation och friluftsliv 
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4.5.4. Naturresurser 

Vatten 

Berörd sträcka ligger helt inom avrinningsområde till Viskan. Inga vattenförekomster med 

miljökvalitetsnormer förekommer i direkt anslutning till vägen. Avrinning sker via 

vattenförekomst Skrålabäcken, ca 2 kilometer söder om vägområdet, till Viskan. Inga 

vattenskyddsområden eller markavvattningsföretag berörs av planerade åtgärder. 

Enligt Brunnsarkivet förekommer enskilda vattenbrunnar längs sträckan.  

Se även avsnitt 4.6.4 Hydrologi. 

Jordbruks- och skogsmark 

Omgivande mark domineras av produktiv skogsmark. Jordbruksmark som är upptaget i 

Jordbruksverkets register finns i norra delen av området. Norr om vägen vid Kråkslid och 

Maden finns två mindre åkermarker omgivna av betesmark. Söder om vägen vid Backadal 

finns flera områden med betesmark registrerat. Jordbruket använder i stor utsträckning 

befintligt vägsystem med flera anslutningar mot väg 156. Även skogsbruket har flera 

brukningsvägar med direktanslutning till väg 156 idag. 

4.5.5. Trafikbuller 

Längs med berörd sträcka av väg 156 finns spridd bebyggelse varav några ligger mycket nära 

vägen. 

Ljudnivåer mäts i decibel (dB). Ekvivalent och maximal ljudnivå är olika mått som används. 

Ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av trafikbullret under ett dygn med genomsnittlig trafik. 

Maximal ljudnivå anger den högsta ljudnivån när ett enskilt fordon passerar. Ljudnivåerna 

anges som decibel (dB) och med en vägningskurva (A-vägning) som är anpassad efter den 

mänskliga hörseln. 

Aktuellt projekt bedöms vara väsentlig ombyggnad av väg. Det innebär att följande 

riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas för bostäder: 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad. 

En trafikbullerutredning har tagits fram där beräkningar för ekvivalent och maximal 

ljudnivå har utförts, se PM Buller flik 9. Beräkningar har genomförts för nuläge, det vill säga 

befintlig väg år 2013 och för befintlig väg år 2040, det så kallade nollalternativet, samt 

utbyggnadsalternativet. Beräkningsresultaten redovisas på kartor som visar 

bullerspridningen i området. Färgskalan på bullerkartorna är relaterad till riktvärdet så att 

gränsen mellan grönt och gult motsvarar de normala riktvärdena för bostäder, det vill säga 

55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Bullersituationen i området påverkas enbart av trafikbuller från väg 156. I området finns 

ingen övrig infrastruktur som påverkar trafikbullersituationen. I sträckningens södra delar 

begränsas ljudutbredningen delvis av att väg 156 går i bergsskärning. I norra delen av 

utredningsområdet övergår bergsskärningarna till ett öppnare landskap där terrängen lutar 
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mot vägen vilket medger goda ljudutbredningsförhållanden. I norra delen av området finns 

en befintlig bullerskärm mot fastigheten Skene-Backa 1:6. Denna skärm ingår i modellen för 

samtliga beräkningsfall. 

I nuläget exponeras totalt 6 bostadshus för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad. 3 av dessa bostadshus exponeras även för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

vid uteplats.  

En bostad exponeras för ljudnivåer över 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. 

 

Figur 4.5.6:1 Nuläge, ekvivalent ljudnivå två meters höjd samt bostäder där riktvärden överskrids 

 

4.5.6. Farligt gods 

Väg 156 är en sekundär transportled för farligt gods, vilket innebär att den främst är avsedd 

för transporter till specifika målpunkter. Med tanke på att vägen förbinder två primära 

transportleder för farligt gods, väg 40 och väg 41, kan genomfartstrafik inte uteslutas. För 

vägen gäller utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter. Längs den aktuella sträckan finns 

skyddsobjekt i form av bostadsfastigheter och vattenmiljöer med naturvärden.  

I och omkring Skene och Kinna finns ett antal verksamheter som kan utgöra målpunkter för 

förekommande transporter av farligt gods. Dessa är främst drivmedelstationer samt 

verksamheter som klassas som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor, exempelvis Ludvig Svensson, Sjuhärads Färgeri, Hagmans, Stora Enso och 

Svetskompaniet Kinna.1 Ingen inventering av omfattning och typ av transporter för den 

aktuella sträckan har genomförts i detta skede.  
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Baserat på generell statistik över andel farligt gods i förhållande till tung trafik samt tidigare 

genomförd mätning för väg 156 (september 2006) bedöms antal farligt gods-transporter 

vara cirka 20–30 per dygn. I såväl generell statistik som i genomförd mätning är de 

vanligast förekommande klasserna av farligt gods klass 3 (brandfarlig vätska), klass 8 

(frätande ämnen) samt klass 2 (gaser). Genomförd mätning indikerar dessutom att 

transporter av klass 9 (övrigt) är förhållandevis vanligt förekommande.  

Av nämnda klasser bedöms det främst vara transporter av klass 3 och klass 2.1 (brandfarlig 

gas) som utifrån uppskattade konsekvensavstånd ger ett riskbidrag vid befintlig bebyggelse. 

Olyckor som involverar klass 3 bedöms ha ett konsekvensavstånd på upp till 50 meter, 

medan olyckor med klass 2.1 kan ge konsekvenser på flera hundra meter.  

Utgångspunkt för inventering av skyddsvärden är Länsstyrelsens rekommenderade 

riskhanteringsavstånd på 150 meter. Inom detta avstånd från transportleder för farligt gods 

ska den platsspecifika riskbilden beaktas, för att säkerställa lämplig markanvändning ur ett 

plan- och bygglagsperspektiv. Motsvarande riskhanteringsavstånd bedöms tillämpbart även 

för bedömning av riskpåverkan vid förändringar i transportinfrastruktur där transporter av 

farligt gods förekommer.  

Inom 150 meter från vägen finns 16 bostäder. I övrigt finns enstaka arbetsplatser där 

människor vistas dagtid. Av bostäderna finns huvuddelen på ett avstånd över 50 meter från 

vägen och berörs därmed endast vid olyckor som involverar brandfarlig gas. Fyra bostäder 

finns inom 50 meter och kan därmed komma att beröras vid olyckor med transporter av 

brandfarlig vätska. Även inom 30 meter från vägen finns fyra bostäder. 

Gripsjön hyser påtagliga naturvärden och utgör ett skyddsobjekt nära vägen där risk finns 

för skador på naturvärden vid en olycka med farligt gods. 

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.6.1. Väg 156 

Väg 156 byggdes med en bredd av cirka 8 meter på slutet av 50-talet och inhämtade 

relationsritningar visar på en total överbyggnad på cirka 70 cm på jordterrass. 

Asfaltstjocklekar har provtagits i 8 punkter och visar en total tjocklek av bundna lager på 

cirka 15 centimeter. Vidare har två prov tagits på hela överbyggnaden vilket visar att den 

obundna överbyggnaden består av grusig sand. 

Väg 156 är generellt i bra skick, inga större sättningar finns utmed sträckan och i princip 

inga sprickor förekommer i asfalten. 

4.6.2. Geoteknik 

Området utgörs huvudsakligen av kuperad fastmarksterräng med ett tunt ytlager av morän 

ovan berg. I dalgångarna finns normalt något mäktigare lager siltig och sandig morän som 

oftast överlagras av ett ytlager av silt samt lokalt även av kärrtorv. 
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Vid km 0/300 passerar väg 156 väster om Gripsjön som ligger i ett upp till cirka 8 meter 

mäktigt lager kärrtorv. Vid nyanläggning av väg 156 grävdes torven ur i vägsträckningen 

varefter återfyllning utfördes med friktionsjord. Det är i nuläget ej helt klarlagt i vilken 

omfattning urgrävning och återfyllning utfördes. För översiktlig redovisning av jordarter se 

bild nedan. 

Figur 4.6.2:1 Jordartskarta 

 

4.6.3. Berg 

Längs väg 156 finns ett flertal bergskärningar. Skärningarna är mestadels låga, upp till cirka 

tre meters höjd. Berggrunden består av en grå gnejs med flack foliation. Bergmassan är 

söndersprucken i tre sprickgrupper, en flack som följer foliationen samt två branta. 

Sprickgruppen längs foliationen har högre sprickfrekvens, berget är i skärningarna 

söndersprucket med ett sprickavstånd på så lågt som 20 cm. De brantstående 

sprickgrupperna har ett större sprickavstånd, en meter eller mer. Bild nedan visar en 

bergskärning längs vägens östra del. Bergmassans flacka söndersprickning längs foliationen 

är markant. 
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Figur 4.6.3:1 Bergskärning utmed väg 156 

 

4.6.4. Hydrologi och hydroteknik 

Planerade åtgärder ligger inom ett avrinningsområde med avrinning mot Viskan. Befintlig 

väg 156 avvattnas till traditionella öppna vägdiken och dagvattnet avrinner sedan i diken 

söderut mot Pykabäcken sydväst om Gripsjön. 

Genom flertalet bäckar och två sjöar avrinner dagvattnet sedan vidare ned till Viskan. Vid 

Gripsjön och tillhörande torvmosse ligger grundvattnet i marknivå. Dagvattentrumman som 

leder vatten ut från Gripsjön vidare till Pykabäcken är ofta helt under vatten se bild nedan. 

Ett antal dagvattentrummor korsar väg 156 utmed sträckan. 

Figur 4.6.4:1 Gripsjön med tillhörande torvmosse samt utlopp från Gripsjön med vattennivå över 

trumhjässan. 

 
 

4.6.5. Jord- och luftledningar 

Inom området finns ett antal olika ledningsslag, innefattande el (mellan- och lågspänning), 

tele, opto och VA. En luftburen mellanspänningsledning (11kV) korsar planerad 

nysträckning av enskild väg vid Backadal, elledningar som förser belysningen är ovan mark, 

övriga ledningar i området är markförlagda. För ledningars läge se illustrationskartor. 
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5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Stigningsfältet har förlagts i norrgående riktning mot Göteborg. Att bredda väg 156 åt andra 

hållet har inte bedömts vara lämpligt, se vidare kapitel 5.2. 

För att inte minska framkomligheten på väg 156 har två förskjutna trevägskorsningar med 

vänstersvängfält vid Backadal valts då trafiken från anslutande vägar är liten. 

5.2. Bortvalda alternativ 

För att undvika geotekniska åtgärder i Gripsjön har det studerats att bredda väg 156 på 

västra sidan. Det valdes dock bort på grund av intrång i fastigheter samt kostnadsskäl som 

inte kunde uppvägas av föreslagna åtgärder utmed Gripsjön. Kostnaderna bestod främst av 

inlösen av fastigheter och ökad asfaltsjustering på grund av flyttad krönpunkt på väg 156.  

För det enskilda vägnätet har det utretts att ligga kvar med befintlig utfart vid Hajomsvägen. 

Förslaget var ej genomförbart då siktförhållandena på grund av profilstandarden inte 

uppfyllde kraven för anslutande trafik. 

5.3. Nollalternativet 

Nollalternativet betraktas som ett referensalternativ och beskriver den framtida situationen 

om aktuellt projekt inte genomförs, det vill säga att det inte är ett åtgärdsförslag. I det här 

fallet innebär nollalternativet att inga åtgärder utöver normalt underhåll vidtas på denna 

sträcka av väg 156 och att skyltad hastighet kvarstår. 

Utbyggnadsalternativet och nollalternativet ska jämföras i samma tidshorisont. 2040 är valt 

som jämförelseår vilket är cirka tjugo år efter trafiköppning. 

Även om nollalternativet inte innebär någon vägombyggnad, sker ändå med tiden ett antal 

förändringar som måste beaktas. Trafiken kommer att öka och trafikregleringar kan ske när 

regler och praxis ändras. En trafikprognos för nollalternativet år 2040 redovisas under 

avsnitt 4.2.1 Trafiksituation. 

Nuvarande brister i trafiksäkerhet och framkomlighet kommer att förstärkas när trafiken 

ökar. Olycksutfallet kan därmed komma att öka. Lokal trafik som ska korsa alternativt köra 

ut på väg 156 får allt svårare med ökade trafikmängder, vilket också ökar olycksrisken och 

minskar framkomligheten. 

Nollalternativet medför inga nya bergskärningar eller fysiska intrång i områden med 

naturvärden, till exempel vid Gripsjön. Vid sjön utgör nuvarande vägbank förväg 156 en 

barriär för groddjuren som delvis verkar hindra dem att komma upp på vägen och dödas av 

trafiken. Befintlig vägtrumma är igensatt och bedöms inte användas som passage under 

vägen för groddjuren i någon stor utsträckning. Vid Kråkslid/Maden finns livsmiljöer för 

groddjur på ömse sidor om väg 156 och djuren rör sig fritt över vägen. Det innebär att 

många individer trafikdödas. Mortaliteten kommer fortsatt att vara hög i området då inga 

skyddsåtgärder för att minska trafikdödligheten för groddjur planeras i nollalternativet. 
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Nollalternativet innebär inte någon ny påverkan på fornlämningar eller på de 

kulturhistoriska lämningar som finns i berört område. Ingen jordbruks- eller skogsmark 

kommer att tas i anspråk. Nollalternativet innebär inte heller några förändringar av 

ytvattenströmmar eller grundvattennivåer. 

Större trafikmängd kommer att ge ökade störningar på boendemiljöer som ligger nära väg 

156. Ökningen innebär att riktvärden överskrids vid fasad på ytterligare två bostäder i 

nollalternativet jämfört med nuläget. Det innebär att totalt 8 bostadshus exponeras för 

ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 4 av dessa bostadshus exponeras även 

för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats. En ökning sker även vad gäller 

riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. Två bostäder exponeras för ljudnivåer över 

riktvärdet istället för en bostad i nuläget. Inga bullerskyddsåtgärder kommer att anläggas i 

nollalternativet. 

Bostadshus och andra skyddsobjekt som ligger längs nuvarande väg 156 kommer att få en 

högre risknivå i framtiden, eftersom trafikmängderna kommer att öka. I nollalternativet 

utförs inga åtgärder för att förhindra skador på människor eller känsliga vattenområden till 

följd av olycka med farligt gods. 

5.4. Val av utformning 

5.4.1. Övergripande utformning 

Stigningsfältet på väg 156 har förlagts i riktning mot Göteborg. Stigningsfältet startar i 

korsningen vid Hässelbergsvägen och avslutas efter cirka 1200 meter för att övergå till två 

förskjutna trevägskorsningar i Backadal, se figur nedan. 

 

Figur 5.4.1:1 Stigningsfältets avslutning samt förskjutna trevägskorsningar i Backadal  
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En av korsningarna ansluter Hajomsvägen på södra sidan medan den andra korsningen 

ansluter bebyggelsen på norra sidan av väg 156. 

Sidoområden åtgärdas för riktning mot Göteborg sidan med antingen räcke eller mjuka 

sidoområden anpassade för 80 km/h medan riktning mot Skene förses med räcke på avsnitt 

med fasta hinder eller branta släntlutningar. 

Busshållplats Krokslid byggs om i riktning mot Göteborg och gångbana byggs med 

gångpassage över väg 156 för att kunna nå busshållplatsen med riktning mot Skene. 

Kamera för ATK med tillhörande ficka tas bort efter utbyggnad av stigningsfält då kameran 

endast kan bevaka ett fält. 

Utformning och placering av anslutande enskilda vägar ingår ej i vägplanen och redovisas 

endast som ett möjligt läge. Exakt placering bestäms i en kommande lantmäteriförrättning, 

se även kapitel 9. 

5.4.2. Typsektioner 

Väg 156 utformas med ett nytt körfält som ansluter till väg 156 med en bredd av 3.50 meter 

samt 0.50 meter vägren. Från befintlig mittlinje på väg 156 och västerut är befintlig 

körfältsindelning kvar. Där sidoräcke inte sätts upp åtgärdas sidoområdet, enligt VGU skall 

säkerhetszonen uppgå till ≥7 meter vid låg skärning och 9.25 meter vid hög skärning 

(bergskärning), släntutformningen ska utformas mjukt för att undvika vältning, inga fasta 

hinder får förekomma inom säkerhetszonen. Utanför slänten placeras ett viltstängsel vilket 

det inom vägområdet tillkommer ett fritt område för underhåll, se vidare typsektionsritning. 

I korsningar utformas vänstersvängande körfält med en bredd av 3.40 meter. 

Vänstersvängsmagasinets längd (Lkö) är minst 30 meter och inledningssträckan (Lin) är 

minst 40 meter. Vänstersvängskörfältet är markerad med vägmarkering, se figur nedan. 

 

Bild 5.4.2:1 Vänstersvängskörfält 

 

Enskilda vägar utformas med en bredd av 3,5–5,5 meter utan mötesplatser. Nya 

fastighetsanslutningar utformas med en bredd av 3,5 meter. 
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5.4.3. Plan- och profilstandard 

Väg 156 behåller samma plan- och profilstandard som idag.  

Lägsta horisontalradie uppgår till 600 meter. I profil är lägsta konkava radie 1800 meter 

medan minsta konvexa radie är 3500 meter vilket uppfyller kraven för 80 km/h enligt VGU. 

Största lutning på sträckan uppgår till 5,9 %. 

5.4.4.  Anslutningar 

På sträckan stängs en fastighets- och en skogsanslutning medan fem anslutningar för 

enskilda vägar flyttas till nytt läge i de två förskjutna trevägskorsningarna vid Backadal. 

Avståndet mellan korsningspunkterna för trevägsskälen uppgår till 50 meter vilket uppfyller 

kraven enligt VGU. 

För anslutning av Hajomsvägen krävs en mindre siktsprängning i sidoområdet på väg 156 

för att uppnå VGU:s krav. 

5.4.5. Geoteknik 

Grundförhållanden längs planerad breddning samt enskilda vägar är generellt goda. Endast 

mindre åtgärder kommer krävas i form av urgrävning av organisk jord ur terrass samt 

utläggning av erosionsskydd vid diken samt skärningar i siltig jord. 

För breddning av väg 156 förbi kärrtorven vid Gripsjön bedöms att förstärkning i form av 

bankpålar erfordras för att erhålla tillfredsställande säkerhet mot sättningar och 

stabilitetsbrott. 

5.4.6. Berg 

Berget är generellt av god kvalitet och bedöms kunna användas till såväl förstärkningslager 

som bärlager. Bergslänter ställs i 5:1-lutning och schaktning med hjälp av sprängning 

förväntas kunna utföras utan något större skrotnings- och förstärkningsbehov. 

5.4.7. Hydrologi och hydroteknik 

Avrinningen från väg 156 går ut i vägdiken där viss infiltration kan ske. På sträckor med 

mjuka sidoområden läggs dräneringsledningar för avvattning av vägen. Ett antal befintliga 

dagvattentrummor behöver förlängas utmed sträckan. Utbyggnaden av väg 156 ökar inte 

avrinningen nämnvärt jämfört med nuvarande dagvattenflöden. 

Befintliga dagvattentrummor har diameter 500–600 cm. Dessa trummor riskerar att inte ha 

erforderlig kapacitet vid framtida klimatförändringar med återkommande höga vattenstånd 

och flöden men kommer inte bytas ut. 
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Vid Maden, norr om väg 156, kommer vattendraget och befintlig damm i konflikt med 

breddning av väg 156 och nya enskilda vägar. Det innebär att ny damm och vattendrag 

anläggs mellan ny enskild väg 0ch breddad väg 156 medan bäcken grävs om på en kortare 

sträcka och läggs utanför ny släntfot för enskild väg. Erosionsskydd anordnas vid 

trumöppningar samt vid bäckomgrävningar. 

Figur 5.4.7:1 Vattendrag som grävs om vid Maden 

 

5.4.8. Övriga väganordningar 

Belysning 

Det finns befintlig belysning vid korsningen väg 156/Hässelbergsvägen som kommer 

anpassas till föreslagen utbyggnad. 

För anslutningarna och busshållplatserna vid Backadal finns belysning på trästolpar väster 

om väg 156. Ny belysning får anpassas till nya korsningspunkter och ersätta de gamla 

belysningsstolparna. 

Vägräcken 

Befintliga sidoräcken består av balkräcken med w-profil och finns utmed slänten mot 

Gripsjön. Nya sidoräcken kommer anläggas vid bankar med höjd över omgivande mark på 

mer än tre meter samt sträckor där sidoområden inte har en mjuk släntutformning. 

I riktning mot Skene sätts sidoräcke på större delen av sträckan då inga åtgärder planeras i 

sidoområdet. Se även Illustrationsplan för placering av sidoräcken. 
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Trafikanordningar 

Endast ett fåtal vägvisnings- och hastighetsskyltar behöver flyttas eller bytas i samband med 

breddningen av väg 156. Däremot tillkommer lokaliseringsmärken samt orienteringstavlor 

vid de förskjutna trevägskorsningarna i Backadal. 

Viltstängsel 

Viltstängsel finns på ömse sidor om väg 156 utmed hela sträckan. Nytt viltstängsel kommer 

att sättas upp där slänter förändras, infarter stängs eller om komplettering krävs. Grindar 

kommer sättas upp vid två skogsanslutningar. Se även Illustrationsplan samt plankarta för 

placering av viltstängsel. 

Barriärer för groddjur 

För att minska risken för påverkan på områdets ekologiska funktion för groddjuren planeras 

skydds- och - och försiktighetsåtgärder vid Gripsjön samt Maden/Kråkslid: 

• För att minska intrånget vid Gripsjön och risken för påverkan under byggtid har 

område med tillfällig nyttjanderätt undantagits på en sträcka förbi sjön. 

• Tillfälliga inhägnader/skyddsnät kommer att sättas upp innan byggstart i 

arbetsområdenas gräns för att förhindra att groddjur tar sig in i arbetsområdet. I 

samband med uppsättandet av den tillfälliga barriären genomförs eftersök av 

groddjur i arbetsområdet för att undvika att individer blir instängda. 

• En permanent barriär på cirka 75 meter kommer att anläggas mellan Gripsjön och 

väg 156 för att förhindra att groddjur kommer upp på vägen. En motsvarande 

barriär på cirka 290 meter kommer att anläggas på norra sidan av vägen vid 

Kråkslid/Maden. Vilken typ av barriärer som slutligen anläggs kommer fortsatt att 

studeras. Barriären ska vara tät och hållbar över tid. Den ska också ansluta tätt mot 

omgivande mark. Biologisk sakkunnig ska medverka på plats när barriären anläggs. 

Efter att åtgärderna för groddjur genomförts ska dokumentation av genomförandet 

inlämnas till länsstyrelsen. 

5.4.9. Jord- och luftledningar 

De ledningsslag som kommer att bli berörda av utbyggnaden kommer helt eller delvis 

behöva läggas om i andra alternativa ledningssträckor eller utformas med skyddsåtgärder.  

Den luftburna mellanspänningsledningen (11kV) ägs av Vattenfall och kommer behöva 

markförläggas på den sträcka där man är i konflikt med ny enskild väg, se bild nedan. 



40 

 

Bild 5.4.9:1 Mellanspänningsledning 11 kV 

 

5.4.10. Massor och masshantering 

Jordschakten i projektet uppgår till cirka 5 400 m3. Av denna volym bedöms cirka 2 900 m3 

kunna placeras i sidoområden såsom släntkilar och terränguppfyllnader. 

Bergschakten uppgår till cirka 14 000 m3 (tf m3) 0ch föreslås användas till bankfyllnad samt 

förstärkningslager. När bank- och förstärkningslager är utlagda återstår cirka 1500 m3 (tf 

m3) som förslagsvis kan användas till bärlager, kringfyllningar, erosionsskydd m.m. 

5.4.11. Bullerskyddsåtgärder 

Fastigheten Skene 27:1 (läge se plankarta) är den mest bullerutsatta fastigheten längs 

sträckan. Här har en 75 m lång vägnära bullerskärm utretts. Då terrängen vid fastigheten 

medger god skärmverkan i bullerskärmens förlängning söder och norrut blir effekten av 

bullerskärmen mycket god och den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden. Således har 

denna vägnära skärm bedömts som ekonomiskt rimlig.  

För övriga fastigheter har fastighetsnära åtgärder som bedöms vara samhällsekonomiskt 

lönsamma istället utretts. Föreslagna åtgärder som kommer att erbjudas fastigheterna 

redovisas i tabell under avsnitt 5.5.  

Föreslagen skärm vid Skene 27:1 har också en positiv inverkan på bullernivåerna vid Skene 

11:10. Om inte skärmen uppförs föreslås i PM Buller en fastighetsnära åtgärd för Skene 11.10 

för att uppnå riktvärdena vid uteplats. Skärmen vid Skene 27:1 är vägnära och kommer att 

fastställas genom vägplanen. Därmed bedöms inga fastighetsnära åtgärder vid uteplats 

nödvändiga för Skene 11.10.  
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5.4.12. Farligt gods 

Platsspecifika riskreducerande åtgärder har studerats för de bostäder som ligger inom 30 

meter från vägen och som kan komma att beröras vid olyckor med transporter av 

brandfarlig vätska.  

Skene 27:1 ligger mycket nära väg 156. Här kommer den vägnära bullerskärm som planeras 

att få ett brandsäkert utförande. Även vägräcke som förhindrar avåkning kommer att 

uppföras vid fastigheten. 

För Skene-Backa 1:6 erbjuds att befintlig skärm kompletteras med brandsäkert material som 

skydd vid olycka med farligt gods.  

 

5.5. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 

och fastställs 

Nedan beskrivs samtliga skyddsåtgärder närmare för att förtydliga vad de praktiskt innebär, 

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

Åtgärd enligt 
vägplanen 

Beskrivning 

Sk1 Vägnära 
bullerskyddsåtgärd 

Vägnära bullerskärm 3–4 m över vägyta, Skene 27:1 

Sk2 Erbjudande om 
fasadåtgärd 

Fönsteråtgärd, Skene 2:28 
 
Justering/tätning fönster ljuddämpande ventiler, Skene 36:1 
 
Fönsterbyte, ljuddämpande ventiler, Skene 36:2  

Justering/tätning fönster och fönsterbyte, Skene-Backa 1:5 

Fönsterbyte, Skene-Backa 1:6  

Fönsterbyte, Skene 10:49 

Justering/tätning fönster, Skene 10:50 

Justering/tätning fönster och fönsterbyte, Skene 11:10 

 

Sk3 Erbjudande om 
lokal skärm 

  Uteplatsåtgärd, Skene 36:2 

  Uteplatsåtgärd, Skene 2:28 

  Uteplatsåtgärd, Skene-Backa 1:5 

Sk4 Åtgärd för skydd 
mot olycka med 

farligt gods inom 
vägområde, skärm 

Skärmen ska ha brandsäkert utförande som skydd mot olycka 

med farligt gods, Skene 27:1 

 

Sk5 Erbjudande om 
åtgärd för skydd 
mot olycka med 

Förstärkning av befintlig bullerskärm i brandsäkert utförande, 

Skene-Backa 1:6 
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farligt gods utanför 
vägområde 

Sk6 Åtgärd för skydd 
av groddjur, 
barriär 

Barriär för groddjur vid Kråkslid/Maden samt Gripsjön 

 

 

5.5.1. Övriga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Utöver de åtgärder som beskrivs i avsnitt 4.3.1 har under arbetet identifierats möjliga 

åtgärder som inte bedöms kunna fastställas i vägplanen, men som kan innebära en bättre 

anpassning till omgivande miljö. Arbetet med dessa åtgärder fortsätter, dels för åtgärder 

som Trafikverket avser att genomföra i samarbete eller samråd med andra intressenter, dels 

för åtgärder som inbegriper detaljutformning och principer för den framtida driften av 

anläggningen. 

Exempel på åtgärder som inte kan fastställas i planen är de nya vattenmiljöer som planeras 

på ömse sidor av väg 156 för att kompensera vägens barriäreffekt och ersätta de 

vattenmiljöer som tas i anspråk. I fortsatt arbete ska också studeras om den befintliga 

trumman under väg 156 kan användas som passage för groddjuren under vägen.  

Småvatten, diken och odlingsröse som omfattas av generellt biotopskydd kommer att 

påverkas av projektet. Kompensationsåtgärder som ligger utanför vägområdet kan inte 

fastställas i planen. De avses dock genomföras förutsatt att överenskommelse kan träffas 

med markägare. I första hand ska kompensation ske i närområdet och med samma typ av 

biotop. I andra hand genomförs kompensation med andra typer av biotoper och/eller på 

större avstånd från det påverkade objektet.  

För att förbättra möjligheterna till att uppkomna restytor av odlingsmark blir brukbara 

kommer Trafikverket att verka för att markbyten mellan olika fastighetsägare genomförs. 
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

Nedan redovisade effekter och konsekvenser bedöms gentemot nollalternativet, det vill säga 

enligt beskrivning under punkt 5.3. Påverkan av enskilda vägar beskrivs nedan, dock är läget 

på enskilda vägar endast föreslagna tänkbara lösningar. Dessa vägar fastställs ej och kan få 

ett annat läge vid en lantmäteriförrättning. 

De främsta faktorerna för ombyggnad av väg 156 är framkomlighet, då det ges möjlighet att 

köra om tung trafik i backen. Detta leder även till en ökad trafiksäkerhet, då omkörningar i 

motriktat körfält undviks. Stängning av utfarter utmed sträckan, byggande av två 

trevägskorsningar samt uppsättning av sidoräcke bidrar även till en ökad trafiksäkerhet. 

6.1. Trafik och användargrupper 

Det föreslagna stigningsfältet, korsningsåtgärder vid Backadal, stängning av direktutfarter 

på väg 156 samt åtgärder på vägens sidoområde ökar framkomligheten och trafiksäkerheten 

för främst fordonstrafiken. Oskyddade trafikanter vid Backadal får något bättre 

trafiksäkerhet med de korsningsåtgärder som föreslås. 

6.1.1. Tillgänglighet 

Tillgängligheten till busshållplatserna vid Backadal ökar något då gångbanor byggs och 

passage över väg 156 anordnas. Det blir lättare att komma in på det enskilda vägnätet då 

separata vänstersvängfält anordnas. Några fastigheter får en viss vägförlängning för att 

komma ut på väg 156 eftersom deras direktutfarter stängs. 

6.1.2. Jämställdhet 

Transportsystemet ska vara jämställt. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 

och cykel ska förbättras. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det även viktigt med säkra och 

trygga gång- och cykelvägar för att exempelvis föräldrar ska låta sina äldre barn förflytta sig 

på egen hand. Upplevs GC-vägarna otrygga kan det istället leda till att föräldrar väljer att 

skjutsa sina barn mer, vilket i sin tur påverkar föräldrarnas handlingsutrymme. Detta 

påverkar generellt kvinnor mer då de tenderar att skjutsa sina barn till skola och 

fritidsaktiviteter i högre grad än män. 

Förutsättningar för gång- och cykeltrafik förbättras något runt Backadal vilket är positivt ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

6.2.1. Kommunala planer 

Översiktsplaner 

Projektet är förenligt med översiktsplanen för Marks kommun och ligger i linje med 

inriktningen för utvecklingen i den fördjupade översiktsplanen för Kinna-Skene-Örby. 

Projektet hindrar inga utvecklingsområden för verksamheter eller bostäder. Utvecklingen av 

nya verksamheter och fritidsanläggningar längs Hässelbergsvägen gynnas då kapaciteten i 

korsningen väg 156/Hässelbergsvägen kommer att förbättras med stigningsfältet. 

Detaljplaner 

Inga detaljplaner är berörda av aktuell vägutbyggnad. 
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6.3. Miljö och hälsa 

6.3.1. Landskapets form och visuell upplevelse 

Genom anläggande av nytt stigningsfält uppstår nya bergskärningar och nya banker längs 

med den östra/norra sidan. Även vid anslutning av Gamla Hajomsvägen vid Backadal 

uppstår en ny bergskärning på grund av en siktsprängning. Vägrummet blir därmed något 

bredare än idag.  Ny bullerskärm, ca 3–4 meter hög, kommer att anläggas vid fastigheten 

Skene 27:1. Skärmen är hög och blir ett nytt inslag i vägrummet som begränsar möjligheten 

till utblickar. Eftersom skärmens längd är relativt kort, ca 75 meter, bedöms påverkan som 

liten. Val av material och färg på skärmen kommer att ske med omsorg, så att den smälter in 

i miljön på ett så bra sätt som möjligt. 

Vid Backadal och Kråkslid/Maden kommer nya dragningar av enskilda vägar att påverka det 

småskaliga kulturlandskapet. Det nya vägnätet har till viss del en annan skala och 

småskaliga och äldre strukturer förändras därmed. Förslaget på nytt enskilt vägnät har 

anpassats så långt det är möjligt för att inte ta för stor plats och dominera landskapet på 

platsen. Nya vägbankar och bergskärningar går ändå inte att undvika och på kort sikt 

försvinner även vegetation i anslutning till vägarna. Det medför att de kommer att synas 

från väg 156 i högre grad än idag, dock på kortare sträckor. På längre sikt när vegetation åter 

växt upp mildras den negativa påverkan på landskapet och trafikantupplevelsen.  

Vid Backadal och Kråkslid/Maden bedöms konsekvenserna lokalt bli måttligt negativa med 

hänsyn till det nya enskilda vägnätet som krävs där. Sammantaget bedöms hela projektet 

medföra små negativa konsekvenser för landskapet och trafikantupplevelsen. 

6.3.2. Naturmiljö 

I den södra delen, vid sektion 0/300, ligger Gripsjön nordost om väg 156 (objekt 11, figur 

6.3.2:1). Enligt naturvärdesinventeringen bedöms sjön och dess strandzon ha ett högt 

naturvärde – naturvärdesklass 2. Även ur ett groddjursperspektiv har Gripsjön höga värden, 

klass 2. Här finns livsmiljöer för strikt skyddade arter som åkergroda och större 

vattensalamander, både lekmiljöer och övervintringsplatser. Potentiella övervintringsplatser 

bedöms finnas i de närmaste omgivningarna kring Gripsjön i främst sumpskogar och låglänt 

skogsmark. Även på andra sidan väg 156 finns övervintringsmöjligheter i form av 

odlingsrösen och håligheter mm. Topografin kring Gripsjön utgör dock på ett naturligt sätt 

en mer eller mindre genomsläpplig barriär mot väg 156, både genom bergshöjder och en hög 

vägbank. Få groddjur har återfunnits på andra sidan vägen och inga trafikdödade groddjur 

har hittats på vägen. Sjöns utlopp går söderut genom en vägtrumma under väg 156, vilken 

har en dämmande effekt. Vid höga flöden och skyfall kan vatten stå ända fram till 

vägbanken.  

För att kunna genomföra breddning av väg 156 krävs geotekniska förstärkningsåtgärder i 

form av bankpålning. Åtgärderna sker i anslutning till befintlig vägbank och utanför sjöns 

vattenyta vid normalvattenstånd. Nytt vägområde angränsar till det område kring sjön som 

bedöms ha höga naturvärden. Ett mindre område som bedöms hysa potentiella 

övervintringsplatser för groddjur tas i anspråk permanent längs med befintlig vägbank på en 

yta om cirka 300 m2. Det utgör ca 1,5 % av den totala ytan kring Gripsjön som pekats ut som 

potentiella övervintringsmiljöer. 

Breddningen av vägbanken och förlängning av trumma under vägen bedöms inte förändra 

hydrologin i området. Under byggtiden krävs särskild försiktighet så att risken minimeras 
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för grumling eller att föroreningar sprids till vattenmiljön. Inga åtgärder planeras på andra 

sidan väg 156. 

Figur 6.3.2:1 Gripsjön 

 

Föreslagna skyddsåtgärder vid Gripsjön 

För att minska risken för påverkan på områdets ekologiska funktion för groddjuren föreslås 

ett antal skydds- och - och försiktighetsåtgärder: 

• För att minska intrånget mot sjön och risken för påverkan under byggtid har 

område med tillfällig nyttjanderätt undantagits på en sträcka förbi sjön. Det innebär 

att allt arbete kommer att ske inom vägområdet. Arbetet kommer att ske med 

särskild försiktighet enligt Trafikverkets miljökrav så att risken för grumling eller att 

föroreningar sprids till vattenmiljön minimeras. 

• Arbetena bör utföras vid låga vattenstånd. Samtidigt bör arbete i och i anslutning till 

vatten undvikas under groddjurens lek och fram till dess att de unga groddjuren tar 

sig upp på land, en period från mars till september. Tillfälliga inhägnader/skyddsnät 

kommer att sättas upp innan byggstart i arbetsområdets gräns för att förhindra att 

groddjur tar sig in i arbetsområdet. I samband med uppsättandet av den tillfälliga 

barriären genomförs eftersök av groddjur i arbetsområdet för att undvika att 

individer blir instängda. Om arbete behöver ske kan det på så sätt utföras även 

under den tidsperiod som normalt ska undvikas med hänsyn till leken. 

• En permanent barriär kommer att anläggas mellan Gripsjön och väg 156 för att 

förstärka den befintliga vägbankens funktion och förhindra att djur kommer upp på 

vägen. I vägplanen fastställs att en barriär om ca 75 meter ska anläggas och på 

vilken sträcka längs vägen. Vilken typ av barriär som slutligen anläggs kommer att 

fortsatt studeras. Det är bl a beroende av platsens förutsättningar och vilken teknisk 

lösning som väljs för breddningen av vägen. Om till exempel en stödmur väljs 
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istället för vägslänt kan den också utgöra barriär för groddjur. Barriären ska vara tät 

och hållbar över tid. Den ska också ansluta tätt mot omgivande mark. Biologisk 

sakkunnig ska medverka på plats när barriären anläggs. 

• I fortsatt arbete ska också studeras om barriären kan utgöra ledstruktur till befintlig 

trumma under väg 156 för att skapa en passage för groddjuren under vägen. 

Trummans läge bedöms lämpligt och den bör tidvis kunna fungera som passage när 

vattenföringen är låg och den inte är vattenfylld. I det fallet är det viktigt att 

barriären/ledstrukturen sluter tätt kring trumman. 

• Ny vattenmiljö skapas på andra sidan av väg 156 för att kompensera vägens 

barriäreffekt. Den nya dammen bör placeras på ett sådant avstånd från vägen så att 

det är liten risk för att groddjur tar sig upp på vägen och dödas av trafiken. Denna 

åtgärd kan inte fastställas i vägplanen utan kommer att studeras vidare i samråd 

med länsstyrelsen och berörda markägare. Biologisk sakkunnig ska medverka på 

plats när vattenmiljön anläggs. 

• Efter att åtgärderna för groddjur genomförts ska dokumentation av genomförandet 

inlämnas till länsstyrelsen. 

Vid Kråkslid/Maden, norr om sektion 1/100–1/300, finns en lugnflytande bäck/dike och en 

anlagd damm som omfattas av generellt biotopskydd, se figur 6.3:2:2. Tillrinning sker från 

omgivande betesmarker samt från Skäggasjön nordväst om berörd sträcka. Dammen har 

påtagligt naturvärde, klass 3. Dammen och diket bedöms även ha vissa värden för groddjur, 

de utgör livsmiljö för arterna vanlig groda och vanlig padda. De aktuella vattenmiljöerna 

samt övriga vattenförekomster i närområdet bedöms dock inte vara optimala. De 

dammar/våtmarker som finns är små och torkar lätt ut eller är beskuggade och kalla. I 

bäcken finns rovfisk (gädda). Den aktuella dammen omges delvis av åkermark och ligger 

även mycket nära befintlig väg 156, vilket sannolikt innebär att den är påverkad av 

vägdagvatten.  

Potentiella övervintringsplatser finns i lövskogsområden, gårdsmiljöer och betesmarker på 

båda sidor om väg 156. Vid inventeringen i april noterades många överkörda grodor och 

paddor både längs väg 156 och längs grusvägen som löper längst i norr. Sannolikt 

övervintrar groddjur spritt i landskapet på båda sidor om vägarna och rör sig obehindrat 

upp på vägbanorna. Det är därför svårt att avgränsa något särskilt område som har särskild 

betydelse som övervintringsmiljö eller vandringsstråk.  

Bäcken och dammen påverkas av vägbreddningen av väg 156 och genom nya enskilda vägar. 

Det nya enskilda vägnätet ligger utanför vägplanen och kan inte fastställas. Vägnätet som 

redovisas på illustrationsplanen är ett förslag på utformning. Utbyggnaden medför att 

bäcken behöver grävas om och kulverteras på kortare sträckor. Dammen tas helt i anspråk 

av nytt vägområde för väg 156 och nytt enskilt vägnät. Intrången innebär förlust av öppet 

vatten i jordbruksmark. Förutom vattenmiljöerna tas omgivande åkermark och betesmark i 

anspråk, främst av de enskilda vägarna. Det är huvudsakligen betesmarken som utgör 

livsmiljö för groddjuren. Nytt vägområde för väg 156 tar permanent i anspråk en yta om 

cirka 1800 m2 , till stor del övrig mark eftersom den ansluter till befintlig väg. Livsmiljöer för 

groddjur i form av lekvatten berörs på en yta motsvarande cirka 380 m2.  
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De nya enskilda vägarna kommer att vara grusbelagda och groddjuren kommer sannolikt att 

söka sig upp på dessa då de är fördelaktiga på flera sätt. Ytan är ofta varmare än 

omgivningen, de har bra sikt vilket underlättar jakten och de upptäcker lättare predatorer. 

De utsätts dock för en viss risk för att bli påkörda. Trafikmängderna är små jämfört med väg 

156 och vägarna bedöms därmed inte utgöra nya barriärer i området. Risken för 

fragmentering av grodornas livsmiljöer bedöms som liten.  

Vattenmiljön i bäcken/dammen bedöms påverkas temporärt av grumling, men förväntas ha 

kvar sin funktion framöver. Inga känsliga recipienter finns nedströms.  

Föreslagna skyddsåtgärder vid Maden/Kråkslid 

Trafiken påverkar groddjurens populationer negativt idag i området. Även bristen på 

lämpliga groddjursvatten inverkar sannolikt negativt. Att minska mortaliteten på väg 156 

och optimera lekmiljöerna skulle därför vara positivt för groddjur i detta område.  

Följande skydds- och - försiktighetsåtgärder föreslås: 

• Arbete i vatten kommer att ske med särskild försiktighet enligt Trafikverkets 

miljökrav så att risken för grumling eller att föroreningar sprids till vattenmiljön 

minimeras. 

• Arbetena bör utföras vid låga vattenstånd. Samtidigt bör arbete i och i anslutning till 

vatten undvikas under groddjurens lek och fram till dess att de unga groddjuren tar 

sig upp på land, en period från mars till september. Tillfälliga inhägnader/skyddsnät 

kommer att sättas upp innan byggstart i arbetsområdets gräns för att förhindra att 

groddjur tar sig in i arbetsområdet. I samband med uppsättandet av den tillfälliga 

barriären genomförs eftersök av groddjur i arbetsområdet för att undvika att 

individer blir instängda. Om arbete behöver ske kan det på så sätt utföras även 

under den tidsperiod som normalt ska undvikas med hänsyn till leken. 

• Risken att groddjuren trafikdödas är störst på väg 156 jämfört med de enskilda 

vägarna. En permanent barriär kommer därför att anläggas på norra sidan av vägen 

för att förhindra att groddjur kommer upp på vägen och på så sätt minska 

mortaliteten. På södra sidan finns inte samma behov eftersom vägens sidoområden 

utgör naturliga barriärer i form av bergskärningar och högre vägslänter. I vägplanen 

fastställs att en barriär om totalt ca 290 meter ska anläggas och på vilken sträcka 

längs vägen. Barriären bedöms få god effekt även om den inte kan vara heltäckande 

längs sträckan på grund av en utfart. Vilken typ av barriär som slutligen anläggs 

kommer att fortsatt studeras. Barriären ska vara tät och hållbar över tid. Den ska 

också ansluta tätt mot omgivande mark. Biologisk sakkunnig ska medverka på plats 

när barriären anläggs. 

• Eftersom det inte går att identifiera några tydliga vandringsstråk bedöms det 

mindre lämpligt att skapa någon ny passage under väg 156. Det bedöms inte heller 

lämpligt att försöka anlägga passager vid de enskilda vägarna, eftersom groddjuren 

inte ser dessa som en barriär och därför inte kommer söka sig till passagerna. 

Funktionen och nyttan att anlägga sådana passager bedöms därmed inte tillräcklig. 

Istället för passager föreslås att nya vattenmiljöer skapas på ömse sidor av väg 156 

för att kompensera vägens barriäreffekt och ersätta de vattenmiljöer som tas i 

anspråk. Ny damm kan anläggas på ungefär samma läge som den befintliga, vilket i 
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huvudsak kan göras inom vägområde. Mer optimala lägen skulle vara norr och öster 

om det nya enskilda vägnätet. Andra åtgärder kan vara att förbättra de andra 

dammar/våtmarker som finns i området närmare bebyggelsen. Om möjligt bör ny 

bäckfåra ges en meandrande form för att bibehålla andelen öppet vatten i området. 

Sådana åtgärder kan inte fastställas i vägplanen utan kommer att studeras vidare i 

samråd med länsstyrelsen och berörda markägare. Biologisk sakkunnig ska 

medverka på plats när vattenmiljöerna anläggs. 

• Efter att åtgärderna för groddjur genomförts ska dokumentation av genomförandet 

inlämnas till länsstyrelsen. 

Med de skyddsåtgärder som fastställs inom ramen för vägplanen bedöms den kontinuerliga 

ekologiska funktionen i de berörda områdena bestå. Gynnsam bevarandestatus för de 

berörda arterna bedöms bibehållas. Ytterligare skydds - och kompensationsåtgärder 

föreslås, men de kan inte fastställas utan kräver fortsatt utredning och berörda markägares 

tillstånd. Trafikverket kommer att verka för att lämpliga åtgärder genomförs. Om så blir 

fallet bedöms den kontinuerliga ekologiska funktionen i berörda områden förbättras och 

arternas gynnsamma bevarandestatus stärkas. Artskyddet föreslås fortsatt hanteras genom 

dialog med länsstyrelsen. Samråd enligt 12:6 miljöbalken alternativt dispens från artskyddet 

kan bli aktuellt. 

Dispens från biotopskyddet kommer att krävas där vattenmiljöerna berörs av enskilda 

vägar.  

 

Figur 6.3:2:2 anlagd damm vid Kråkslid 

Mellan bäcken och väg 156 kommer ett odlingsröse som omfattas av generellt biotopskydd 

beröras av ny enskild väg. Objektet är, enligt naturvärdesinventeringen, ett markbundet 

odlingsröse i kanten av en betesmarkshöjd. Endast en liten del av röset berörs. Dispens från 

biotopskyddet kommer att krävas. Kompensationsåtgärd föreslås vara att återuppföra den 

del av röset som måste tas bort i anslutning till befintligt röse. Sådana åtgärder ligger 
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utanför vägområdet och kommer att kräva markägares tillstånd. Markåtkomst sker genom 

avtal med berörd markägare. 

Söder om väg 156 vid sektion 1/100, passerar ny enskild väg ett naturvärdesobjekt – klass 3 

(objekt 7, figur 6.3.2:5 Naturmiljö). Objektet är en liten skogsbäck med stenig – sandig 

botten och ett naturligt lopp, med undantag för den norra delen där tillrinning sker från ett 

vägdike. Omgivningen består av produktionsskog. Bäcken behöver grävas om och 

kulverteras på en kortare sträcka.  

Längre västerut går den enskilda vägen i kanten på en betesmark med påtagligt naturvärde 

(objekt 5). Här påverkas också delar av ett större odlingsröse som omfattas av generellt 

biotopskydd. I naturvärdesinventeringen beskrivs objektet som blockrik, kraftigt sluttande 

kulle med lövskog i anslutning till betesmark. Röset har mossbevuxna stenar i sydöstligt 

läge, se figur 6.3.2:3. Intrånget innebär lokal förlust av biologisk mångfald. Dispens från 

biotopskyddet kommer att krävas. Kompensationsåtgärd föreslås vara att återuppföra de 

delar av röset som måste tas bort, antingen i anslutning till befintligt röse eller på annan 

lämplig plats. Sådana åtgärder ligger utanför vägområdet och kommer att kräva markägares 

tillstånd. Markåtkomst sker genom avtal med berörd markägare. 

Figur 6.3.2:3 I förgrunden: odlingsröse, i bakgrunden betesmark med naturvärdesklass 3. 

 

Befintligt viltstängsel är trasigt eller nedtryckt på vissa sträckor med bristande funktion som 

följd. Nytt viltstängsel kommer att sättas upp där behov finns, vilket sannolikt kommer att 

minska risken för olyckor och att djur dödas i trafiken. 

Livsmiljöer för groddjur och biotopskyddade objekt kommer att påverkas av vägprojektet. 

Möjligheterna bedöms som goda att genom skyddsåtgärder mildra negativa konsekvenser. 

Temporära skydds- och försiktighetsåtgärder kommer att vidtas under byggskedet. De 

kompensationsåtgärder som föreslås bidrar till positiva effekter, särskilt på lite längre sikt. 

Med föreslagna åtgärder bedöms konsekvenserna för naturmiljön sammantaget bli små. 
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Figur 6.3:2:4 Naturmiljö – södra delen 
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Figur 6.3:2:5 Naturmiljö – norra delen 
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6.3.3. Kulturmiljö 

Vid lokalisering av enskilda vägar har så stor hänsyn som möjligt tagits för att minimera 

intrång i de kulturmiljövärden som finns i området. Det har dock inte gått att helt undvika 

påverkan på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Till fornlämningar hör ett 

skyddsområde som syftar till att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme 

med hänsyn till dess art och betydelse. Skyddsområdet har samma lagskydd som 

fornlämningen men är inte definierat i sin utbredning. Den arkeologiska utredning som 

genomförts i området under hösten 2017 föreslår i flera fall en förundersökning. En 

förundersökning syftar till att klargöra fornlämningens innehåll, art och betydelse, samt 

dess exakta avgränsning. Länsstyrelsen tar beslut om förundersökning och fortsatt 

arkeologisk utredning steg 2. Innan dessa undersökningar är genomförda är det svårt att 

avgöra konsekvenserna för kulturmiljön fullt ut. 

I områdets södra delar, vid nordost om sektion 0/100, angränsar breddningen av vägen mot 

föreslaget förundersökningsområde som inhyser stensättningarna RAÄ Örby 503, RAÄ Örby 

504 och RAÄ Örby 507. Förundersökning blir sannolikt aktuell här. Genom breddning av 

vägen på platsen berörs även delar av kulturhistoriskt intressant stengärdesgård. (se figur 

6.3.3:2).  

Vid Maden, norr om sektion 1/100–1/200, berör breddning av väg 156 och ny enskild väg av 

ett föreslaget förundersökningsområde (se figur 6.3.3:3). Förundersökningsområdet är 

kopplat till gravfältet som ligger norr om föreslagen enskild väg. 

 

Figur 6.3.3:1 Föreslaget förundersökningsområde vid Maden 
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Söder om sektion 1/200 berör föreslagen ny enskild väg ett föreslaget område för 

arkeologisk utredning steg 2. Här kan finnas dolda fornlämningar. 

Väster om Kråkslid medför breddning av väg 156 att en sedan tidigare registrerad 

fornlämning (Örby:459) berörs. Fornlämningen kan enligt uppgift utgöra en grav och dess 

avgränsning är osäker. Även här föreslås en förundersökning. 

Idag finns många synliga rester kvar av ett äldre vägnät i området, varav flera vägar 

fortfarande används. Den äldre vägstrukturen gör historien tydlig och visar även på 

kopplingen mellan områdets gårdar. Det nya enskilda vägnätet som föreslås vid 

Kråkslid/Maden innebär att några av dessa äldre vägar kommer att tas ur bruk. Den 

historiska kontinuiteten bryts därmed på dessa platser och kulturlandskapet blir svårare att 

utläsa.  

Den nya enskilda vägen som föreslås vid Backadal har ett nygammalt läge då den till stor del 

följer den äldre vägsträckningen till gården innan väg 156 blev byggd.  

Konsekvenserna för kulturmiljön är svårbedömda innan arkeologisk utredning steg 2 och 

förundersökning är slutförda. Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön, 

utifrån nu kända förhållanden, bli små till måttliga. 
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Figur 6.3.3:2 Kulturmiljö – södra delen 
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Figur 6.3.3:3 Kulturmiljö – norra delen 
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6.3.4. Rekreation och friluftsliv 

I och med att anslutningar till enskilda vägar justeras får cykelleden ’Hyssnaturen’ genom 

föreslagna anslutningsvägar en något kortare sträcka på väg 156 i områdets norra delar. 

Därmed ökar förslaget trafiksäkerheten något för ledcyklister. 

Genom det nya stigningsfältet kommer trafiken och dess bullerstörningar något närmare det 

utpekade rekreationsområdet öster om vägen. Skillnaden mot nollalternativet bedöms som 

marginell. 

Några direktutfarter för bl.a. skogsvägar stängs, vilket kan innebära något förändrade 

rörelsemönster för boende i området. Viltstängsel kommer fortsatt att omge vägen. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftslivet bli marginella. 

6.3.5. Naturresurser 

Vatten 

Inventering och besiktning av enskilda brunnar kommer att genomföras innan 

entreprenaden startar. 

Ombyggnad av väg 156 samt anläggning av nya enskilda vägar innebär omgrävning och 

kulvertering av vattendrag. Även vattenområde i anslutning till Gripsjön kan beröras. 

Trafikverket kommer att hantera de arbeten i vatten som krävs som vattenverksamhet i 

enlighet med 11 kap. miljöbalken. 

Planerade åtgärder vid Gripsjön bedöms inte medföra bortledning av grundvatten eller 

grundvattensänkning. 

Se även avsnitt 5.4.7 Hydrologi. 

Jordbruks- och skogsmark 

Mindre arealer av jordbruksmark kommer att tas i anspråk vid breddningen av väg 156 samt 

nya enskilda vägar. Vid Kråkslid och Maden norr om vägen berörs totalt fem mindre 

brukningsenheter av åkermark och betesmark. Restytor bildas som kan bli svårbrukade på 

grund av det nya enskilda vägnätet. För att begränsa skadan kommer Trafikverket att verka 

för att markbyte sker mellan fastigheter. Även vid Backadal berörs en betesmark av ny 

enskild väg. 

Skogsmark berörs i liten omfattning. En skogsväg kommer att stängas på södra sidan om 

vägen vid sektion 0/680. I övrigt kommer brukningsvägar att kvarstå eller ersättas. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för jord- och skogsbruk bli små. 

6.3.6. Trafikbuller 

Jämfört med nollalternativet sker en ökning av bullernivåerna i utbyggnadsalternativet på 

grund av den ökade hastigheten på delar av sträckan (80 km/h). Breddningen av vägen 

bidrar i vissa fall till en minskad skärmverkan då siktlinjen mellan mottagare och vägbana 

förändras. I norr påverkas bullernivåerna av att vägen breddas mot de utsatta fastigheterna 

samt förändringar i terrängen vid nya avfarter och lokalvägar. 
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I utbyggnadsalternativet, utan bullerskyddsåtgärder, exponeras totalt 9 bostadshus för 

ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 5 av dessa bostadshus exponeras även 

för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats.  

Två bostäder exponeras för ljudnivåer över 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. 

För att se vilka fastigheter som är berörda, se kartbild nedan samt PM Buller tabell 5. 

 

Figur 6.3.6:1 Utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder, ekvivalent ljudnivå två meters höjd samt 

bostäder där riktvärden överskrids 

 

Vid väsentlig ombyggnad av väg ska bullerskyddsåtgärder erbjudas de bostäder där 

riktvärden för trafikbuller överskrids. Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå samtliga 

riktvärden eller om kostnaderna för åtgärder är uppenbart orimliga ska alternativa åtgärder 

övervägas. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan ska inriktningen 

vara att inomhusvärdena inte överskrids. I första hand ska vägnära åtgärder föreslås. I 

andra hand ska vägnära åtgärder kompletterat med fastighetsnära åtgärder föreslås. I tredje 

hand föreslås endast fastighetsnära åtgärder. 

För fastigheten Skene 27:1 (läge se plankarta), som är den mest bullerutsatta fastigheten 

längs sträckan, har en 75 m lång vägnära bullerskärm utretts. Då terrängen vid fastigheten 

medger god skärmverkan i bullerskärmens förlängning söder och norrut blir effekten av 

bullerskärmen mycket god och den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden. Således har 

denna vägnära skärm bedömts som ekonomiskt rimlig.  
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För övriga fastigheter har fastighetsnära åtgärder som bedöms vara samhällsekonomiskt 

lönsamma istället utretts. Dessa åtgärder syftar till att innehålla bullernivåer inomhus samt 

vid uteplats. Föreslagna åtgärder som kommer att erbjudas fastigheterna redovisas i tabell 

under avsnitt 5.5.  

Föreslagen skärm vid Skene 27:1 har också en positiv inverkan på bullernivåerna vid Skene 

11:10. Om inte skärmen uppförs föreslås istället en fastighetsnära åtgärd för Skene 11.10 för 

att uppnå riktvärdena vid uteplats. Om åtgärden vid 27:1 genomförs bedöms inte den lokala 

skärmen nödvändig.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för trafikbuller bli positiva jämfört med 

nollalternativet eftersom de bostäder som får ljudnivåer över riktvärdena kommer att 

erbjudas bullerdämpande åtgärder där det är möjligt. 

6.3.7. Farligt gods 

Inga betydande förändringar avseende flöden av farligt gods förväntas till följd av föreslagna 

åtgärder för väg 156.  

De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som projektet omfattar, innebär en minskad sannolikhet 

för trafikolyckor jämfört med nollalternativet och därmed även för olyckor som involverar 

transporter med farligt gods.  

Inom 150 meter från vägen finns 16 bostäder. Av bostäderna finns huvuddelen på ett 

avstånd över 50 meter från vägen och berörs därmed endast vid olyckor som involverar 

brandfarlig gas. Riskreducerande åtgärder som enbart minskar konskenvenser för olyckor 

med brandfarlig gas bedöms inte rimliga, baserat på det förhållandevis låga antalet 

transporter och avståndet från vägen till dessa bostäder. 

Fyra bostäder finns inom 30 meter och kan därmed komma att beröras vid olyckor med 

transporter av brandfarlig vätska. För dessa bostäder har platsspecifika riskreducerande 

åtgärder studerats. 

Skene 27:1 ligger mycket nära väg 156. Här föreslås att den vägnära bullerskärm som 

planeras får ett brandsäkert utförande. Även vägräcke som förhindrar avåkning kommer att 

uppföras vid fastigheten. 

För Skene-Backa 1:6 föreslås att befintlig skärm kompletteras med brandsäkert material 

som skydd vid olycka med farligt gods.  

Skene 10:49 och Skene 10:50 är belägna på en höjd ovanför vägen, vilket innebär att 

topografin ger ett naturligt skydd vid vissa händelser. Bland annat fungerar höjdskillnaden 

som skydd vid händelser som medför tryckpåverkan och kan även bidra till viss reducerad 

värmepåverkan vid olika brandhändelser. Brandscenarier med brandfarlig vätska kan dock 

ge betydligt högre flamhöjder är vad den naturliga höjdskillnaden innebär, över 20 meter. 

Eftersom projektet i sig innebär en riskreducering genom ökad trafiksäkerhet bedöms inga 

platsspecifika riskreducerande åtgärder nödvändiga för dessa fastigheter. 

Breddning mot Gripsjön innebär större risk för negativ påverkan på de naturvärden som 

Gripsjön hyser vid en olycka med farligt gods. De vägräcken som kommer att anläggas vid 
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Gripsjön för att förhindra avåkning, bidrar även till att minska risken för påverkan på 

vattenmiljön vid olycka med farligt gods. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för farligt gods bli positiva jämfört med 

nollalternativet eftersom projektet innebär en minskad sannolikhet för olyckor som 

involverar transporter med farligt gods. Fastigheter som ligger nära vägen kommer att 

erbjudas riskreducerande åtgärder där det bedöms möjligt. 

6.3.8. Klimat 

Väganläggningar ska planeras på sådant sätt så att de är långsiktigt robusta och kan klara av 

framtida klimatförändringar. 

Med ett förändrat klimat förändras markens stabilitet och riskerna för ras, skred och erosion 

som i sin tur kan påverka en väganläggning ökar. Förändringarna i marken kan ha olika 

orsaker, bland annat ökad nederbörd, ökat portryck i marken eller förändrade 

grundvattennivåer.  

De lokala förutsättningarna, bland annat jordart och vattenföring i vattendragen har stor 

betydelse för hur stora riskerna bedöms vara. Med hänsyn till jordarterna i landskapet, 

bedöms risken vara liten att en ny väganläggning påverkas negativt av ras och skred.  

Trummor under väg 156 kommer inte att bytas ut och kommer därmed inte vara 

dimensionerade för framtida klimatförändringar. Konsekvensen av detta bedöms dock inte 

vara stor. Om trummorna under väg 156 inte sväljer vattenflödet så magasineras vatten i de 

öppna dikena utmed väg 156. Slutligen rinner vattnet till Gripsjön vars nivå kan stiga utan 

att vägkonstruktionen påverkas. 

6.4. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Anläggningskostnad inklusive byggherrekostnader har beräknats och uppgår till cirka 25 

Mkr. En samhällsekonomisk bedömning har inte utförts för detta projekt. 

6.5. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Effekterna av projektet bedöms sammantaget bli små och projektet bedöms inte bidra till 

några nämnvärda indirekta eller kumulativa effekter. 

6.6. Påverkan under byggnadstiden 

För att anlägga stigningsfält utmed väg 156 krävs mark- och anläggningsarbeten, dessa 

arbeten kommer att medföra buller samt trafikstörningar. 

Väg 156 kommer att vara öppen under hela byggskedet. Troligen krävs det att man bygger ut 

stigningsfältet i etapper där ett körfält är tillgängligt för trafik med ljusreglering som 

anpassas till morgon- och kvällstrafik. Det andra körfältet används då för byggtrafik. 

Utbyggnaden av projektet bedöms pågå cirka 6 månader beroende på när på året 

entreprenaden startar. 

Förutom vägområdet för själva vägen, kommer även mark att tas i anspråk med så kallad 

tillfällig nyttjanderätt. Dessa områden i anslutning till vägområdet kommer att behövas för 
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olika ändamål under byggtiden, bl.a. för mellanlagring av massor och material samt 

uppställning av bodar och maskiner. Det innebär att den marken inte kan användas av 

markägare under byggtiden. 

Påverkan under byggtiden består i hög grad av tillfällig miljöpåverkan, som ger temporära 

störningar enbart under byggtiden eller en kort tid därefter. 

I nuvarande skede går det inte att redovisa i detalj hur en entreprenör ska bedriva arbetet 

med att bygga vägen. För att minimera påverkan under byggtiden förutsätts att 

Trafikverkets generella miljökrav följs. Härutöver kommer även objektspecifika miljökrav 

att ställas vid behov, bl.a. angående hur vattenmiljöer och livsmiljöer för groddjur ska 

skyddas från negativ påverkan under byggtiden. Fornlämningsområden och skyddsvärd 

vegetation som ligger i nära anslutning till vägområdet ska markeras i terrängen, alternativt 

stängslas in, för att undvika oavsiktlig skada på dessa. 

Människor som vistas i närområdet kan temporärt komma att påverkas negativt av buller, 

försämrad luftkvalitet, damm och vibrationer när arbete pågår samt transporter till och från 

byggarbetsplatsen. Tillgängligheten i området och framkomligheten på andra närliggande 

vägar kan komma att försämras under vissa perioder. 
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7. Samlad bedömning 

Här nedan görs en sammanvägd bedömning för utbyggnad av väg 156 huvudsakliga 

konsekvenser för olika aspekter. Konsekvenserna jämförs med nollalternativet. I kapitel 6 

redovisas påverkan och konsekvenser under respektive aspekt mer i detalj. Bedömningen 

avser konsekvenser efter att föreslagna skadeförebyggande åtgärder är genomförda. Det går 

inte fullt ut i detta skede att överblicka vilka åtgärder som till slut är rimliga att genomföra 

för att minimera negativa konsekvenser. Den samlade bedömningen bygger på antaganden 

om att relevanta åtgärder vidtas. 

Bedömningsgrunderna för de olika aspekterna skiljer sig åt vilket innebär att 

konsekvenserna inte kan jämföras med varandra. På en specifik plats eller för enskilda 

personer och/eller markägare kan konsekvenserna även skilja sig från den samlade 

bedömningen.  

Utbyggnaden medför positiva konsekvenser vad gäller trafik och trafikanter. Utbyggnaden 

ger ökad trafiksäkerhet, framkomlighet samt bättre tillgänglighet för såväl fordonstrafik som 

oskyddade trafikanter. Till exempel bidrar förslaget till att trafiksäkerheten för cyklister 

längs cykelleden som går genom området ökar. Även för lokalsamhälle och regional 

planering medför projektet positiva konsekvenser. Förslaget är i linje med såväl 

översiktsplaner och detaljplaner och gynnar utveckling såväl regionalt som lokalt.  

För landskapet och trafikantupplevelsen bedöms hela projektet medföra små negativa 

konsekvenser. Intrång sker i huvudsak i direkt anknytning till befintligt vägrum. Vid 

Kråkslid/Maden påverkas landskapet lokalt något mer eftersom nytt enskilt vägnät krävs.  

Livsmiljöer för groddjur och biotopskyddade objekt kommer att påverkas av vägprojektet. 

Möjligheterna bedöms som goda att genom skyddsåtgärder mildra negativa konsekvenser. 

De kompensationsåtgärder som föreslås bidrar till positiva effekter, särskilt på lite längre 

sikt. Med föreslagna åtgärder bedöms konsekvenserna för naturmiljön sammantaget bli 

små. För kulturmiljön är konsekvenserna svårbedömda innan arkeologisk utredning steg 2 

och förundersökning är slutförda. I nuläget bedöms konsekvenserna för kulturmiljön bli 

små till måttligt negativa.  

Konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms sammantaget som små med i huvudsak 

mindre intrång. Jordbruksmark påverkas vid Kråkslid/Maden och Backadal, främst på 

grund av nytt enskilt vägnät.  

Ombyggnad av väg 156 samt anläggning av nya enskilda vägar innebär omgrävning och 

kulvertering av vattendrag. Även vattenområde i anslutning till Gripsjön kan beröras. 

Planerade åtgärder vid Gripsjön bedöms inte medföra bortledning av grundvatten eller 

grundvattensänkning. 

Konsekvenserna för trafikbuller och farligt gods bedöms sammantaget bli positiva jämfört 

med nollalternativet. Bostäder som får ljudnivåer över riktvärdena kommer att erbjudas 

bullerdämpande åtgärder. Projektet innebär en minskad sannolikhet för olyckor som 

involverar transporter med farligt gods. Fastigheter som ligger nära vägen kommer att 

erbjudas riskreducerande åtgärder där det bedöms möjligt.  
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och miljömål 

8.1. Allmänna hänsynsregler 

De allmänna hänsynsreglerna framgår av miljöbalkens andra kapitel och syftar till att öka 

miljöhänsynen samt att förebygga negativa effekter av verksamheter. Hänsynsreglerna 

innehåller åtta grundläggande principer som alltid ska iakttas när en verksamhet bedrivs 

eller planeras. Nedan beskrivs kortfattat hur hänsynsreglerna beaktats i aktuellt vägprojekt.  

Bevisbörderegeln – 2 kap 1§ miljöbalken 

Trafikverket är verksamhetsutövare och ansvarig för att verksamheten uppfyller 

miljöbalkens bestämmelser. Detta har bl.a. genomförts genom framtagna utredningar och 

denna plan- och miljöbeskrivning. Vidare ställer Trafikverket krav på kvalitets- och 

miljöstyrning under byggtiden samt objektspecifika miljökrav för entreprenaden.  

Kunskapskravet – 2 kap 2§ miljöbalken 

Trafikverket har genom att anlita erfoderlig kompetens utfört utredningar och samråd med 

myndigheter, organisationer och markägare och samlat in kunskap som bidragit till att 

uppnå goda lösningar. 

Försiktighetsprincipen – 2 kap 3§ miljöbalken 

Plan- och miljöbeskrivningen innehåller åtgärder som är nödvändiga att vidta för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skador eller olägenheter av 

betydelse för människors hälsa eller miljön. 

Produktvalsprincipen – 2 kap 4§ miljöbalken 

Trafikverket kommer i upphandlingen av entreprenaden ställa krav på tillämpning av 

Trafikverkets miljökrav avseende val av kemiska produkter och byggmaterial. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen – 2 kap 5§ miljöbalken 

Föreslagna åtgärder sker i anslutning till befintlig väganläggning som fortsatt kommer att 

nyttjas. Återanvändning av massor kommer att ske i så hög grad som möjligt. Korta 

transporter eftersträvas. 

Lokaliseringsprincipen – 2 kap 6§ miljöbalken 

Projektet utgör trafiksäkerhetshöjande åtgärder av befintlig väg. Lokalisering av 

anslutningar och korsningspunkter med enskilt vägnät har utretts löpande under projektets 

gång.  

Skälighetsregeln – 2 kap 7§ miljöbalken 

Nyttan för miljö och hälsa av de åtgärder som föreslås har avvägts mot kostnaderna. 

Kostnader för åtgärderna anses stå i rimlig proportion till den skyddsverkan åtgärderna 

syftar till att uppnå. 

Ansvar för skadad miljö – 2 kap 8§ miljöbalken 

Om skada uppstår, trots skadeförebyggande åtgärder, åtar sig Trafikverket eller 

entreprenören reparationer och kompensationsåtgärder i den omfattning det anses skäligt i 

enlighet med gällande lagstiftning.  
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8.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken, och 

beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några ämnesområden. Utgångspunkten för 

en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och 

naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas. På aktuell sträcka av väg 

156 påverkas omgivningens luftkvalitet i liten utsträckning. Trafikmängderna bedöms inte 

öka på grund av projektet. Området ligger utanför tätorten och har god luftväxling. 

Föreslagna åtgärder bidrar sannolikt till ett jämnare trafikflöde, vilket kan leda till mindre 

utsläpp och en bättre luftkvalitet i närområdet. 

Vägprojektet berör inga andra miljökvalitetsnormer. 

8.3. Miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som ska nås till år 2020. 

Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och 

kulturresurser måste ha för att vi ska uppnå långsiktig ekologisk hållbarhet. I Västra 

Götalands län finns det regionala miljömål som utgår från de nationella miljömålen och som 

är en utgångspunkt för miljöarbetet på regional och lokal nivå.  

5 miljökvalitetsmål bedöms vara relevanta med avseende på aktuellt projekt. Nedan följer en 

kortfattad bedömning av hur projektet överensstämmer med dessa miljömål. 

Levande sjöar och vattendrag 

Planerad utbyggnad innebär bl.a. omgrävning och kulvertering av diken/bäckar på kortare 

sträckor. Närområde till Gripsjön påverkas. Temporära störningar på vattenmiljön kan 

uppstå under byggtiden men bedöms inte medföra negativa konsekvenser på sikt. 

Verksamheten bedöms inte motverka att miljömål relaterade till vatten kan uppfyllas.  

Levande skogar 

Skogsmark tas i anspråk i liten omfattning i anslutning till befintlig väg. Projektet bedöms 

inte motverka att miljömålet kan uppfyllas. 

Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruksmark tas i anspråk men åtgärder, t ex markbyte, kommer att vidtas för att minska 

negativ påverkan för fortsatt bruk. Biotopskyddade miljöer som är av värde för mångfalden i 

odlingslandskapet berörs. Skyddsåtgärder och kompenserade åtgärder föreslås som kan 

skapa nya biotoper. På kort sikt missgynnas målet, men på lite längre sikt kan projektet 

medverka till att miljömålet kan uppfyllas. 

God bebyggd miljö 

Planerade åtgärder bidrar till måluppfyllelse genom ökad trafiksäkerhet för såväl 

motortrafik som för oskyddade trafikanter. Nytt, bättre viltstängsel minskar risken för 

viltolyckor. Människors boendemiljö kommer att förbättras genom att bullerskydds och 

riskreduceringsåtgärder föreslås vid bostäder.  

Kulturlandskap med äldre vägstrukturer och fornlämningar berörs vilket missgynnar 

möjligheterna att nå miljömålet. 
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Ett rikt djur- och växtliv 

Livsmiljöer för groddjur och biotopskyddade objekt kommer att påverkas av vägprojektet. 

Möjligheterna bedöms som goda att genom, i första hand skyddsåtgärder och i andra hand 

kompensationsåtgärder, mildra negativa konsekvenser. Nyskapade vattenmiljöer kan bidra 

till att nå målet. 

Möjligheten att nå målet gynnas av att nuvarande viltstängsel åtgärdas och får en förbättrad 

funktion vilket minskar risken för att djur dödas i trafiken. 

9. Markanspråk och pågående markanvändning 

Nedan redovisas översiktligt principer för nytt vägområde. 

Vägområde för allmän väg 

Vägområdet för allmän väg i föreliggande plan omfattar vägen och dess sidoområden enligt 

de principer som redovisas i avsnitt 5.2.2 Typsektioner samt typsektionsritning. Vägområde 

för allmän väg kan antingen vara med vägrätt eller med inskränkt vägrätt. Inskränkt vägrätt 

förekommer dock inte i denna vägplan. 

Nytt vägområde med vägrätt 

Vägrätt uppkommer genom att väghållningsmyndigheten tar i anspråk mark för väg med 

stöd av upprättad vägplan som beslutats genom fastställelseprövning. Vägrätten ger 

väghållningsmyndigheten rätt att nyttja den mark som behövs för vägen. 

Väghållningsmyndigheten får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över markens 

användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig alster 

och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken. Vägrätt upphör när vägen dras in. 

Bygget av vägen kan starta när vägrätt erhållits och innan ekonomisk uppgörelse har träffats 

gällande intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget utgör den dag marken togs 

i anspråk. Slutlig ersättning uppräknas från dagen för ianspråktagandet med ränta och 

index tills betalning sker. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. 

Markåtkomst för enskilda vägar samt stängning av utfarter 

Markåtkomst för enskilda vägar omfattas inte av fastställelsebeslutet utan beslutas genom 

lantmäteriförrättning. Det kan även bli aktuellt med markåtkomst för åtgärder utanför 

vägplanen såsom exempelvis damm, omgrävning av bäck och eventuellt andra 

kompensationsåtgärder. 

Ett antal utfarter föreslås att stängas. Stängningen sker genom särskilt beslut. 

Område med tillfällig nyttjanderätt 

Tillfällig nyttjanderätt ska gälla under byggnadstiden och kan erhållas genom fastställd 

vägplan eller genom avtal med fastighetsägare. 

I vägplanen föreslås att Trafikverket under 6 månader från att entreprenaden startar 

tillfälligt får nyttjanderätt till markområden för upplag, arbetsvägar och arbetsytor. De 

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

fastighetsägaren.  
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10. Fortsatt arbete 

Efter det att vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft är avsikten att handla upp och 

genomföra projektet i form av en utförande- eller totalentreprenad. En bygghandling tas då 

fram där det specificeras mer i detalj hur vägen ska utformas genom bland annat tekniska 

beskrivningar med ritningar och krav på hur projektet ska byggas. Vidare ska säkerställas att 

erforderliga tillstånd enligt miljöbalken som är nödvändiga för ett regelrätt genomförande 

finns framme. 

10.1. Bygghandling 

När vägplanen är fastställd görs ett förfrågningsunderlag/bygghandling. Den innehåller 

främst tekniska beskrivningar med krav som gäller vägens funktion. 

Förfrågningsunderlaget/bygghandlingen fungerar som underlag för byggarbetet och 

innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder. 

Förfrågningsunderlaget/bygghandlingen måste stämma överens med vägplanen. Endast 

oväsentliga avvikelser tillåts. Om det förekommer större avvikelser eller förändringar i 

projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen eller att upprätta en ny plan. 

10.2. Dispenser, tillstånd och anmälningar 

Anmälan om vattenverksamhet kommer att göras vid anläggande/förlängning av trummor, 

omgrävning av vattendrag mm. Även breddning och geotekniska förstärkningsåtgärder vid 

Gripsjön innebär vattenverksamhet. Utifrån nu kända förutsättningar bedöms omfattningen 

av dessa arbeten innebära anmälan.  

Tillstånd till ingrepp i fornlämning kan bli aktuellt. Beslut fattas av länsstyrelsen. 

Vid anläggande av enskilda vägar kommer intrång att ske i objekt som omfattas av generellt 

biotopskydd. Därmed behöver dispens sökas och eventuella kompensationsåtgärder 

anläggas. 

Groddjur som omfattas av Artskyddsförordningen berörs av vägprojektet. Dispens från 

artskyddet kan komma att krävas, alternativt 12:6 samråd. 

10.3. Kontroll och uppföljning 

Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att vägutbyggnaden görs med 

miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som framkommit under tidigare skeden. 

Miljökontrollen sker inom ramen för ordinarie kontroll under byggskedet eller genom 

särskild kontroll i enlighet med miljökontroll- och miljöuppföljningsprogrammet och syftar 

även till att upptäcka brister och hot så tidigt som möjligt under byggtiden för att snabbt 

kunna avhjälpa dem. Uppföljningen kan innebära undersökningar med mera som 

genomförs efter att åtgärderna är färdigställda för att kontrollera deras funktion. 

Vid upprättande av kommande bygghandlingar ska Trafikverkets generella och 

objektspecifika miljökrav följas. Trafikverket har som verksamhetsutövare ett ansvar enligt 

miljöbalken att följa upp och utföra egenkontroll av pågående och utförda projekt. Även 

entreprenören är ålagd motsvarande krav, bland annat ska en särskild miljöplan upprättas 

som beskriver hur miljökraven uppfylls under byggtiden. Entreprenören ska även bedriva 
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ett systematiskt miljöarbete inom sin organisation. Miljöarbetet ska vara en stående punkt 

på dagordningen vid plats- och byggmöten. 

Under arbetet med miljöbeskrivningen har följande punkter bedömts som viktiga att 

kontrollera under byggskedet eller följa upp efter genomförda åtgärder: 

• Kontroll att arbeten sker inom fastställt vägområde samt område för tillfällig 

nyttjanderätt. 

• Kontroll att etableringsplatser med uppställning av maskiner, tvätt och 

drivmedelshantering inte sker så att känsliga recipienter påverkas. 

• Planering och kontroll av arbeten i vatten. Länshållningsvatten under byggskedet 

ska hanteras så att förorenat/smutsigt vatten inte släppas direkt till befintliga diken 

och vattendrag utan filtrering. Särskilda skyddsåtgärder under byggskedet ska 

vidtagas så grumlingspåverkan så långt möjligt begränsas. Entreprenören ska 

identifiera alla grumlande arbetsmoment och redovisa lämplig åtgärd för 

beställaren. 

• Kontroll att föreslagna skydds- och kompensationsåtgärder för groddjur fått rätt 

utformning enligt ställda krav. Uppföljning under driftskedet för att följa upp att 

åtgärderna fått önskad effekt. 

 

Andra krav på kontroll och uppföljning, än de som här anges, kan komma att krävas i 

samband med de anmälningar och dispenser som kommer att sökas för projektet. 

10.4. Viktiga frågeställningar 

Hanteringen av byggdagvatten ska ske på ett sätt så att det inte påverkar Gripsjön eller 

övriga vattendrag negativt. Länshållningsvatten under byggskedet får inte släppas direkt till 

befintliga diken och vattendrag utan filtrering. Särskilda skyddsåtgärder under byggskedet 

ska vidtas så grumlingspåverkan så långt möjligt begränsas. Entreprenören ska identifiera 

alla grumlande arbetsmoment och redovisa lämplig åtgärd för beställaren. 

Omläggning av luftburen högspänningsledning ska ske i samråd med Vattenfall. 

Extra omsorg ska läggas på att beskriva de krav och begränsningar entreprenören har 

angående trafik under byggnadstiden. 

Lämplig utformning av barriärer för groddjur ska studeras under fortsatt arbete. 

Utformning av kompensationsåtgärder för groddjur och biotopskydd i jordbruksmark ska 

fortsatt utredas. Samråd med markägare om lämpliga lägen ska genomföras. Särskilda 

skydds- och försiktighetsåtgärder kommer att gälla under entreprenaden för att minska 

påverkan på grodors livsmiljöer och på biotoperna.  

Resultatet från kommande undersökningar med avseende på kulturmiljövärden har 

betydelse för vilka skydds- och försiktighetsåtgärder som ska gälla under entreprenaden. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och 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). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. 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, 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. 

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. 

•  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 
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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. 

11.2. Genomförande 

Efter det att vägplanen har fastställts och vunnit laga kraft är avsikten att handla upp och 

genomföra projektet i form av en totalentreprenad En bygghandling tas då fram av 

entreprenören där det specificeras mer i detalj hur vägen ska utformas genom bl.a. tekniska 

beskrivningar med ritningar och krav på hur projektet ska byggas. Vidare ska säkerställas att 

erforderliga tillstånd enligt miljöbalken, som är nödvändiga för ett regelrätt genomförande, 

finns framme. 

Enligt plan bedöms byggnationen av åtgärder kunna starta under hösten 2018 under 

förutsättning att vägplanen är fastställd och medel finns. Öppning för trafik bedöms kunna 

ske till halvårsskiftet 2019. 

11.3. Finansiering 

Anläggningskostnad för projektet i 2017 års prisnivå bedöms till cirka 25 miljoner kronor 

exklusive mervärdesskatt. 

Kalkylen inkluderar förutom den direkta produktionskostnaden även kostnader för 

projektering, projektadministration och marklösen. 

Trafikverket och Västtrafik har på uppdrag av Västra Götalandsregionen tagit fram en 

åtgärdsplan för Stråk 6, Mark (Skene)–Göteborg. Stråket är ett av nio prioriterade vägstråk i 

Västra Götaland där pottpengar finns avsatta i regional plan för transportinfrastrukturen i 

Västra Götaland 2014–2025. För Stråk 6 finns 35 Mkr i stråkpotten. 
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