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I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna har beaktats. 

Synpunkter, minnesanteckningar och annan dokumentation rörande vägplanen finns 

diariefört hos Trafikverket på ärendenummer TRV 2017/121413. 

1 Sammanfattning 

Trafikverket planerar tillsammans med Skövde kommun en gång- och cykelväg längs väg 

2936, mellan Åbrovallen och fram till Ulvåker. 

Samrådsmöten med Länsstyrelsen Västra Götaland har genomförts vid tre tillfällen. Samråd 

har också hållits med Kollektivtrafikmyndigheten. 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med  

2019-08-11. Informationsbrev har skickats till enskilda som kan bli särskilt berörda. 

Information om samrådet har också skett genom annonsering i Lokaltidningen Skaraborgs 

Allehanda SLA, Skaraborgsbygden samt Post- och Inrikes Tidningar. 

Samrådsunderlaget har översänts till Skövde kommun för yttrande. Information om 

samrådet har skickats till Västtrafik AB. 

Samråd har även skett kring samrådshandlingen vilken har översänts till Skövde kommun 

och Länsstyrelsen i Västra Götaland via mail och samrådet pågick mellan  

2020-08-24 – 2020-09-25. 

Samrådsmöte på orten med allmänheten samt enskilda som antas bli särskilt berörda hölls 

2020-02-05 i Stöpenskolan i Skövde. 

Allt inkommet material rörande vägplanen finns diariefört på nummer TRV 2017/121413. 

2 Samrådskrets 

Samrådskretsen har av Trafikverket anpassats till att projektet inte bedöms medföra någon 

betydande miljöpåverkan. Samrådskretsen utgörs därav enskilda som antas bli särskilt 

berörda, allmänheten, Skövde kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland, 

Kollektivtrafikmyndigheten (Västtrafik) samt berörda ledningsägare. 
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3 Samråd 

3.1 Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan 

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse 

Möten med Länsstyrelsen Västra Götaland har genomförts vid tre tillfällen vilka är: 2018-

04-11, 2018-05-14 samt 2018-06-07. Mötena gällde för alla gång- och cykelvägar i Väst. Inga 

särskilda frågor togs upp för detta projekt. 

3.1.2. Samråd med berörd kommun 

Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med 2019-08-11 

och i samband med det skickades även en förfrågan om yttrande om betydande 

miljöpåverkan till Skövde kommun.  

Avdelningen Miljö- och hälsoskydd på Skövde kommun, delar Trafikverkets bedömning om 

att åtgärden inte anses innebära betydande miljöpåverkan. 

3.1.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Samrådsunderlag har hållits tillgänglig på Trafikverkets hemsida från och med 2019-08-11. 

Information om samråd har skickats via brev till de som kan bli särskilt berörda. Det har 

också informerats genom annonsering i Skaraborgs Allehanda SLA, Skaraborgsbygden samt 

Post- och Inrikes Tidningar. 

Följande synpunkter har inkommit: 

1. Sörbylunds samfällighetsförening som förvaltar Sörbylund GA:7. vägen in till 

idrottsplatsen, är angelägna om att ansvaret för att anslutningen till väg 2936 blir 

utredd och klarlagd och att kostnader för eventuell lantmäteriförrättning betalas av 

Trafikverket.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Anslutningen kommer att kvarstå som den är idag och Trafikverket kommer att 

sköta väg och gång- och cykelväg. Ingen lantmäteriförrättning bedöms bli aktuell.  

2. Lindallén som finns utmed västra delen av sträckan är en viktig ljuddämpare mot 

vägljud och sommartid ger den väldigt bra insynsskydd. Vi önskar att Trafikverket i 

linje med vad som beskrivs i samrådsunderlaget tar hänsyn till detta och säkrar att 

allén bevaras.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har utformat gång- och cykelvägen för att i möjligaste mån bevara 

lindallén. Trädet längst i öster kommer med stor sannolikhet att behöva tas ner på 

grund av släntens utformning för gång- och cykelvägen. Trädet kommer i så fall att 

kompenseras med ett nytt. 
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3. Vår avloppsanläggning har en avrinning i slänten ner mot ån cirka 15 meter söder 

om vägen. Påverkan på denna måste beaktas i den fortsatta planeringen. Det vore 

bra om man i samband med den fortsatta planeringen undersöker möjligheten att 

ansluta vår avloppsanläggning till den kommunala avloppsledningen som ligger 

norr om väg 2936.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har beaktat informationen i projekteringen och ingen påverkan bedöms 

ske på avloppsanläggningen. Trafikverket kommer inte att bekosta en påkoppling av 

avloppet. 

4. Vi har ett staket som avgränsar vår tomt från väg 2936. Vi önskar att hänsyn tas till 

staketet, både genom tillfällig lösning under byggnationen och sedan som en 

permanent lösning efter genomfört projekt. Det är då viktigt att vi har kvar en 

möjlighet att svänga av vägen och öppna grinden utan att orsaka trafikfara på väg 

2936 eller på den nya gång- och cykelvägen.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Staketet bedöms inte påverkas av planerad gång- och cykelväg. Synpunkten har 

beaktats och utformningen har anpassats efter dialog med fastighetsägaren. 

5. Skanova har kablar/kanalisation/stolplinje som kan bli berörda utmed sträckan, 

men då det ej är bestämt vilken sida gång- och cykelvägen ska gå på får vidare 

diskussion tas framöver.  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för upplysningen och tar med sig informationen till 

bygghandlingsskedet. Åtgärderna kommer att göras i fortsatt samråd med 

ledningsägare. 

3.1.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Samrådsunderlaget har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med  

2019-08-11. Informationsbrev om samråd har skickats till Västtrafik AB. 

Kollektivtrafikmyndigheten, Västra Götalandsregionen, hänvisar till Västtrafik AB i de fall 

utformningen berör kollektivtrafiken. 

Västtrafik förordar att gång- och cykelvägen placeras på södra sidan om väg 2936, då det 

medför att två passager över väg 2936 undviks. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig synpunkten i den fortsatta projekteringen och val av sida för gång- 

och cykelvägen. 
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3.2. Samråd vid utformning av planförslaget 

3.2.1. Samråd med berörd länsstyrelse 

Samråd har skett skriftligen med länsstyrelsen i Västra Götalands län kring 

samrådshandlingen daterad 2020-07-03 mellan perioden 2020-08-19 - 2020-09-25. 

Information om samråd samt underlag skickades via mail. 

Följande synpunkter inkom från länsstyrelsen: 

1. Trafikverket bedömer att eventuellt behov av att leda bort grundvatten vid schakter 

inte riskerar att medföra skada för allmänna eller enskilda intressen, och att 

tillstånd inte krävs för vattenverksamheten. med hänvisning till 11 kap. 12 § MB. Det 

är verksamhetsutövaren som gör den bedömningen, Länsstyrelsen har ingen 

synpunkt. 

Länsstyrelsen meddelar även att om bron ska anläggas med brofundament på land, 

behöver endast en anmälan göras till Länsstyrelsen för planerade erosionsskydd, 

förutsatt att den berörda bottenytan understiger 500 kvadratmeter. Om 

arbetsmoment i anslutning till vattendraget genererar mycket grumligt dagvatten 

som riskerar att påverka vattenkvaliteten i Ösan ska det ingå i anmälan om 

vattenverksamhet alternativt ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. 

Diket som ska kulverteras, rör det sig om ett vattenförande dike ska en anmälan om 

vattenverksamhet göras. Det är möjligt att göra en samlad anmälan för flera 

relaterade vattenverksamheter. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för upplysningen och tar med sig informationen i det fortsatta 

arbetet med projektet. 

2. Om de planerade åtgärderna varaktigt påverkar vattenförhållandena inom 

markavvattningsföretaget Altorps DF bör en ansökan om omprövning av 

dikningsföretaget lämnas till mark- och miljödomstolen. Samråd ska ske med 

markavvattningsföretaget vid arbeten som kan påverka dikningsföretaget tillfälligt 

under byggtiden. 

Trafikverkets kommentar:  

Markavvattningsföretaget, som gång- och cykelvägen passerar, vid 

längdsektion 0/390-0/522, och dess funktion bedöms inte påverkas. Detta eftersom 

gång- och cykelvägen kommer att lutas och avvattnas till ett vägdike mellan vägen 

och gång- och cykelvägen.  

Trafikverket har en pågående dialog med de markägare som äger mark på båda 

sidor vägen varav den ena ägaren har del i markavvattningsföretaget. 
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3. Länsstyrelsen anser att om massor ska återanvändas från andra ställen eller inom 

andra projekt som inte omfattas av den här plan- och miljöbeskrivningen, ska 

anmälan/samråd med tillsynsmyndigheten göras. Massor som avses att 

återanvändas inom aktuellt vägprojekt ska vara undersökta med avseende på 

föroreningar, och föroreningsnivån ska vara acceptabel för den plats där massorna 

avses att återanvändas. 

 

Länsstyrelsen vill förtydliga att Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark endast är relevanta för bedömning av om massorna kan 

återanvändas i det fall massorna avses att återanvändas inom sitt ursprungliga 

område. Ska massorna återanvändas på annan plats behöver en ny bedömning med 

avseende på den nya platsens känslighet och dess omgivning göras. 

Förutsättningarna med avseende på föroreningssituation och känslighet kan skilja 

sig och återanvändning av massor från en annan plats får inte innebära en 

föroreningssituation som är oacceptabel. Huruvida massor kan återanvändas på 

eller från annan plats ska bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten. Eventuellt 

kan en särskild anmälan för återanvändning krävas. 

Trafikverket kommentar: 

Trafikverket tackar för informationen och tar med sig den till nästa skede i 

projektet. 

4. Länsstyrelsen noterar att den allra östligaste delen av område med tillfällig 

nyttjanderätt T1 berör biotopskyddat område i form av ett öppet dike. Länsstyrelsen 

anser att intrång i biotopskyddade områden som regel bör minimeras och om det 

inte är nödvändigt för vägplanens genomförande kan området med tillfällig 

nyttjanderätt avslutas väster om diket för att undvika intrång i det biotopskyddade 

området. Länsstyrelsen förutsätter att frågan om kompensation för intrång i 

biotopskyddade områden övervägs och i skälig utsträckning genomförs. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har minimerat intrånget i det biotopskyddade diket genom att ta bort 

området för tillfällig nyttjanderätt (T1) där gång- och cykelvägen passerar diket. 

Trafikverket tar med sig informationen till fortsatt arbete i projektet. 

5. Länsstyrelsen anser att VaKul-zonen kring Ösan med fördel förs in i kartan – 

Fornlämningar och kulturlämningar - i plan- och miljöbeskrivningen samt en 

mycket kortfattad formulering kring hur planerad åtgärd förhåller sig till denna 

utpekade miljö. 

Vid brobyggnation kan viss hänsyn komma att behöva tas till möjliga yttringar från 

äldre vattenburen verksamhet i och utmed Ösan i samband med gång- och 

cykelvägens passage över Ösan. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har kompletterat plan- och miljöbeskrivningen med en uppdaterad text 

och bedömning kring detta samt en uppdaterad karta. Trafikverket tar med sig 

informationen om möjliga yttringar från äldre vattenburen verksamhet till fortsatt 

arbete i projektet. 
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6. I vägplanen bör det redovisas en beskrivning av eventuella konsekvenser vid ett 

klimatanpassat 100-årsregn till följd av att den hårdgjorda ytan ökar. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har kompletterat plan- och miljöbeskrivningen med en text om 

eventuella konsekvenser vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 

 

3.2.2. Samråd med berörd kommun 

Samråd har skett skriftligen med Skövde kommun kring samrådshandlingen daterad  

2020-07-03 mellan perioden 2020-08-19 - 2020-09-25. Information om samråd samt 

underlag skickades via mail.  

Skövde kommun meddelar att de är delaktiga i projektet löpande och har därmed valt att 

inte inkomma med något yttrande.  

Skövde kommun har yttrat sig gällande avvikelse mellan gällande detaljplan och planerad 

vägplan. Kommunen meddelar att de inte ser några hinder för en avvikelse för att 

möjliggöra en gång- och cykelväg längs väg 2936. Påverkan är ytterst liten och innebär att en 

liten del av vägslänt hamnar inom planlagt område och kvartersmark. Vi ser inte att detta 

får några konsekvenser för utnyttjandet av berörd/berörda fastigheter eller strider mot 

detaljplanens syfte. Kommunen förutsätter att Trafikverket tar kontakt med berörda 

fastighetsägare. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för informationen och tar med sig den i fortsatt arbete. Trafikverket har 

kommunicerat denna fråga med berörd markägare och med kommunen. Kommunen har 

också skrivit avtal med berörd markägare för att reglera till sig den mark som nu är planlagd 

med allmän platsmark gata. 

3.2.3. Samråd med allmänheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Samrådsunderlaget har hållits tillgänglig på Trafikverkets hemsida från och med  

2019-08-11. Samrådshandlingen har funnits tillgänglig på Trafikverkets hemsida från och 

med 2020-08-24.  

 

Samrådsmaterialet samt synpunktsformulär fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats 

mellan 2020-08-24 - 2020-09-25. Inga yttranden inkom från allmänheten under denna 

period. 

 

Samrådsmöte på orten hölls 2020-02-05 i Stöpenskolan i Skövde. Ett synpunktsformulär 

fanns tillgängligt på projektets hemsida mellan 2020-02-05 – 2020-02-24 där allmänheten 

hade möjlighet att lämna synpunkter. Inbjudan till samråd skickades via brev till enskilda 

som kan bli särskilt berörda. Information om samråd har också skett genom annonsering i 

Lokaltidningen Skaraborgs Allehanda SLA, Skaraborgsbygden samt Post- och Inrikes 

Tidningar. Under samrådsmötet inkom nedanstående yttranden. 
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Synpunkt: Hur är tanken kring passage vid Åbrovallen?  

 

Trafikverkets kommentar:  
Trafikverket har sett över passagen och utrett frågan vidare vid projektering. Gång- och 

cykelvägens anslutning österut har förskjutits söderut, jämfört med den befintliga gång- och 

cykelvägen i väster. På så sätt har utrymmet för en bil i viloplanet utökats något.  

 
Synpunkt: I fyrvägskorningen önskas att det lämnas en lucka så att en bil kan stå mellan väg 

och gång- och cykelvägen.   

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har tagit med sig önskemålet i projekteringen och anpassat gång- och 

cykelvägens placering så att en bil får plats mellan väg och gång- och cykelväg.   

Synpunkt: Bygga tunnel/bro under fyrvägskorningen?  

 

Trafikverkets kommentar:  

Denna fråga har inte ingått i ramen för vägplanen.   

Synpunkt: Dränering vid Åbrovallen som dränerar fotbollsplanerna - släpps ut i vägdiket. 

Det är stort vattentryck ur dessa.   

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen och har haft med den under projekteringen.  

Dräneringsledningarna ska även fortsättningsvis ledas ut i diket, men kommer sannolikt 

behöva kortas av. Då den exakta positionen för dessa ledningar inte är känd ska detta 

hanteras vidare i byggskedet.   

 

Synpunkt: Belysning önskas i korsningen vid Åbrovallen.  

 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket har beslutat att ingen ny belysning kommer att 

anläggas längs med gång- och cykelvägen. Detta är i enighet med Trafikverkets riktlinje, då 

gång- och cykelvägen anläggs utanför planlagt område. 

 

3.2.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

3.2.4.1. Samråd med kollektivtrafikmyndighet (Västtrafik) 

Samråd har skett skriftligen med Västtrafik (kollektivtrafikmyndigheten) kring 

samrådshandlingen daterad 2020-07-03 mellan perioden 2020-08-24 – 2020-09-25. 

Information om samråd skickades via mail.    

Den här vägplanen är en del av ett åtgärdspaket med ett flertal vägplaner. Ett samlat samråd 

har skett kring alla vägplaner och Västtrafik har lämnat ett samlat yttrande över dessa. Just 

för denna planen meddelade Västtrafik att det vid utformningen är det viktigt att tänka på 

hur gående ska kunna passera över vägen på ett trafiksäkert sätt, det vill säga mellan 

hållplatsen på norra sidan av vägen och målpunkten Åbrovallen/gång- och cykelvägen. 

Västtrafik föreslår även att hållplatsen i samband med flytten byter namn till Åbrovallen. 
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Västtrafik ser gärna att Trafikverket tar kontakt när åtgärderna detaljprojekteras inför 

kommande byggnation. 

3.2.4.2. Samråd med Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samrådshandlingar för anläggning av 

gång-och cykelväg längs väg 2936, delen Åbrovallen-Ulvåker och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har flera anläggningar inom och i närheten av vägområdet, både hög- och 

lågspänningsledningar samt nätstationer. Ledningarna förekommer både i luften och som 

markförlagda kablar. Vattenfall hänvisar Trafikverket till ledningskollen.se för att få en 

exakt kabelutsättning se bifogade kartor till yttrandet. Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte 

byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar 

funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. Vattenfalls markförlagda kablar får inte 

byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår 

av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas 

tillgängliga under alla skeden av genomförandet. 

En del av anläggningarna kommer att bli påverkade av den nya vägen. Gällande 

lokalnätsledningar bör Vattenfall kontaktas. Eventuellt flytt/förändring av befintliga 

elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av Trafikverket.  

Vid arbete i närheten av ledning så ska bevakning beställas, som kan göras via 

vattenfalleldistribution.se. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. 

Detta beställs via Post och telestyrelsen via ledningskollen.se. Om ärendet brådskar 

kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen 

debiteras beställaren. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig informationen i det fortsatta arbetet med projektet. 

3.2.4.3. Samråd med Ulvåkerbygdens Fiber Ekonomisk förening 
Ulvåkerbygdens Fiber Ekonomisk förening har yttrat sig per epost och meddelar att de inte 

har några invändningar om anläggning av gång- och cykelväg mellan Åbro och Ulvåker. De 

vill däremot påminna om att de har fiber utmed vägsträckan som behöver tas hänsyn till vid 

anläggningen och ber Trafikverket att skapa ärende i Ledningskollen.se så kommer de ut 

och märker ut fiberledningen. 

Trafikverkets kommentar: 
Trafikverket tackar för informationen och tar med sig den i det fortsatta arbetet med 

projektet. 

 

3.2.4.4. Samråd med Ulvåkers IF 

Ulvåkers IF har yttrat sig per telefon och meddelar att det förslag Trafikverket nu lagt fram 

kan de anpassa sig till. De kommer att försöka göra en mindre förflyttning av den 

fotbollsplan som ligger närmst vägen. De ser även fram emot att gång- och cykelvägen 

kommer igång och byggs så snart som möjligt. Sen diskuterades den yta som är lagd med 

tillfällig nyttjanderätt för etablering. Ulvåkers IF medger att del av deras parkeringsyta 

används som etableringsplats under förutsättning att det sker innan/efter säsong. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig informationen i det fortsatta arbetet med projektet. 

Markförhandlaren har också diariefört en tjänsteanteckning på planen. 
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Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Vikingsgatan 2–4. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

 

www.trafikverket.se 


