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1. Sammanfattning 

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

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

703/154 (Vinberg-Bergagård) gång- och cykelväg mellan Vinberg och Bergagårds 

samhälle i Falkenbergs kommun. Utredningsområdets längd uppgår till cirka 4,0 

kilometer. Arbetet är planerat för projektering under 2018 och fram till vintern 2019 då 

en fastställd vägplan ska finnas framme. Bygghandling planeras under våren 2020 för 

byggande år 2020-2021. 

Huvudsyftet för byggnationen är att koppla ihop Falkenbergs tätort med Ullared och 

mellanliggande orter genom att öka möjligheten till skol- och arbetspendling. 

Trafikverkets programsida på webben; www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast 

2. Inledning 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av 

väglagen och miljöbalken och som slutligen leder fram till en vägplan. 

I början av planläggningen tas ett underlag fram som beskriver hur projektet kan 

påverka miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet. Samrådsunderlaget ligger till grund för 

länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd är viktigt under hela planläggningsprocessen. 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 kommer att ställas samman i en samrådsredogörelse och finnas med som 

underlag i den fortsatta processen. 

2.2. Bakgrund 

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

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

703/154 (Vinberg-Bergagård) gång- och cykelväg mellan Vinberg och Bergagårds 

samhälle i Falkenbergs kommun. Arbetet är planerat för projektering under 2018 och 

fram till vintern 2019 då en fastställd vägplan ska finnas framme. Bygghandling planeras 

under våren 2020 för byggande år 2020-2021. 

Åtgärden innebär en cirka 4,0 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Vinberg och 

Bergagård. På cirka 1,4 kilometer av sträckan föreslås att enskilt vägnät vid Töllstorp 

nyttjas genom avtal mellan Falkenbergs kommun och vägsamfälligheter. 

 

http://www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast
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Huvudsyftet för byggnationen är att koppla ihop Falkenbergs tätort med Ullared och 

mellanliggande orter genom att skapa bättre möjligheter för oskyddade trafikanter att 

skol- och arbetspendla. 

2.3. Åtgärdsvalsstudie (eller motsvarande) 

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

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

Åtgärdsvalsstudien syftar till att välja samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder för en 

cykelplan i Halland. 

2.4. Ändamål och projektmål 

Målet är att koppla ihop Falkenbergs tätort med Ullared för att öka tillgängligheten 

mellan orterna på sträckan samt att öka andelen skol- och arbetspendling med cykel.  

2.4.1. Projektmål 

• Gång- och cykelvägen ska vara attraktiv och inbjuda till pendling mellan orterna 

för såväl långpendlarna som pendlare längs väg 703/154 in mot Falkenberg. 

• Gång- och cykelvägen ska vara bekväm och trafiksäker både för gående och 

cyklister.  

• Produktionen ska kunna utföras på ett effektivt, miljömässigt och 

arbetsmiljömässigt riktigt sätt. 

• Drift och underhåll ska kunna utföras på ett effektivt, miljömässigt och 

arbetsmiljömässigt riktigt sätt. 

2.4.2. Övergripande målsättning 

• Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. 

• Funktionsmålet tillgänglighet säger att transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

• Hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa säger att transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö 

och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 
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2.5. Beskrivning av befintlig väganläggning 

2.5.1. Trafik 

Väg 154 är en primär landsväg som nyttjas av både personbilar och tung trafik samt 

oskyddade trafikanter. Generellt nyttjas vägen av trafikanter som färdas mellan 

centralorten Falkenberg och Ullared, samt mycket trafik som kör mellan E6 och Gekås 

Ullared. Den aktuella vägsträckan har ett trafikflöde av cirka 5 000 fordon/dygn (ÅDT) 

enligt Trafikverkets mätning från 2017. Av detta är cirka nio procent tung trafik. 

Väg 703 är en sekundär landsväg som ansluter i båda ändarna med väg 154 och sträcker 

sig parallellt med väg 154. Generellt nyttjas vägen av personbilar, tung trafik samt 

oskyddade trafikanter som ska till eller från Vinberg. Den aktuella vägsträckan har ett 

trafikflöde av cirka 500 fordon/dygn (ÅDT) enligt Trafikverkets mätning från 2012. Av 

detta är cirka 13 procent tung trafik. 

Regionbusslinjerna 555 och 557 trafikerar sträckan. Linje 555 kör mellan Falkenbergs 

tätort och Älvsered med timmestrafik. Linje 557 kör mellan Falkenbergs tätort och 

Ullared och har bara ett par avgångar om dagen.  

Det saknas gång- och cykelväg hela sträckan mellan Vinberg och Bergagård. Från 

Vinberg och västerut finns det en gång- och cykelväg som kopplar till Falkenbergs tätort. 

Norr om Bergagård finns ett gång- och cykelvägnät längs enskilda vägar vidare mot 

Ullared, bland annat med en port under väg 154 vid Ljungby. 

2.5.2. Standard och funktion 

Den cirka 4,0 kilometer långa sträckan har två körfält. Vägbredden på väg 703 7,0-9,0 

meter. Utredningssträckan längst väg 703 kan delas in i två delar, en smalare sektion 

genom Vinberg med kantstöd samt en bredare sektion norr om Vinberg utan kantstöd.  

Väg 154 är 9,0 meter bred på den aktuella sträckan. Skyltad hastighet på väg 703 är 

begränsad till 60 km/tim och 40 km/tim. Väg 154 har en varierande hastighetsgräns 

mellan 50-80 km/tim, längs utredningssträckan som behandlas i detta PM är 

hastigheten på väg 154 80 km/tim. 

Längs sträckan finns sex busshållplatser, fem stycken är av typen fickhållplats utan 

kantstöd och en av typen körbanehållplats utan kantstöd. Tre stycken av hållplatserna 

har väderskydd vid minst ett hållplatsläge. På väg 703 sker 20 påstigningar per vardag 

och på väg 154 sker 26 enligt Hallandstrafikens räkningar. Fickhållplatserna ger en 

tillräcklig trafiksäkerhet i den aktuella trafikmiljön men tillgänglighetsanpassning 

saknas. Körebanehållplatsen medför låg trafiksäkerhet och även här saknas 

tillgänglighetsanpassning. 

2.5.3. Trafiksäkerhet 

Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA) har sammanlagt tolv stycken 

olyckor rapporterats in längs den aktuella vägsträckan under perioden 2008-2017. Två 

var måttliga och resterande var lindriga.  En av de måttliga olyckorna var en singelolycka 

där föraren somnat bakom ratten och kört av vägen. Den andra orsakade skada på en 

bussresenär som ramlade när en buss gjorde en kraftig inbromsning. Av de lindriga 
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olyckorna var majoriteten singelolyckor med motorfordon. De olyckor som rörde 

oskyddade trafikanter var en singelolycka där en cyklist körde av vägen in i ett träd och 

en olycka där konflikt mellan en moped och motorcykel uppstod. Det är svårt att hitta 

ett tydligt mönster bakom olyckorna i statistiken. 

Det bör noteras att det inträffat en dödsolycka längs sträckan innan år 2008. Olyckan 

inträffade när en personbil körde från en sekundärväg ut på primärvägen (väg 154) och 

kolliderade med en annan personbil trots väjningsplikt. 

2.5.4. Byggnadstekniska förutsättningar 

Eventuella åtgärder för befintliga ledningar, geotekniska och/eller bergtekniska 

förstärkningsåtgärder kommer att utredas i den fortsatta planeringsprocessen. 

Befintliga ledningar  

Längs med väg 703 finns det på västra sidan el- och telekablar. Utmed östra sidan finns 

ett stråk med VA-ledningar. Även en gasledning korsar utredningsområdet. 

Utmed väg 703 har Falkenbergs Energi elkablar, Skanova och IP-Only har telekablar och 

VIVAB har VA-ledningar. Gasledningen tillhör Swedegas. 

Längs med väg 154, på första delsträckan, finns det på västra sidan el- och telekablar och 

på östra sidan fiberkablar. På sträckan korsas vägen av ett längsgående VA-stråk.  

På sista sträckan, finns det inledningsvis telekablar på västra sidan och el- och VA-

kablar/ledningar på östra sidan. Mot slutet av etappen ligger det i huvudsak endast el- 

och telekablar på västra sidan. Fiberkablar korsar väg 154 på något enstaka ställe. 

Utmed väg 154 har E-ON elkablar, Skanova har telekablar, Varbergs Energi har 

fiberkablar och VIVAB har VA-ledningar. 

Brunnar på åkerdräneringssystem har lokaliserats utmed vägen. 

Belysning 

Belysning saknas längs med största delen av sträckan.  

Geoteknik 

Befintlig väg 703 går längs aktuell delsträcka över ett åkerlandskap som på den östra 

sidan om vägen är relativt plant. I söder stiger markytan på vägens västra sida upp mot 

ett fastmarksparti med berg i dagen. Enligt jordartskartan, se Figur 1 nedan, utgörs 

jordlagren längs aktuell sträcka, överst av isälvssediment av sand. Jorddjupen varierar i 

allmänhet mellan ca 5 och 10 m. Jorddjupet minskar mot fastmarkspartiet i väst. 

Delsträckan, längs befintlig väg 154, går till största delen på låg bank över ett 

åkerlandskap som i huvudsak sluttar från väster ner mot Vinån i öster. Strax söder om 

anslutningen till Lastadsvägen i norr, är vägen lokalt lagd i skärning. Enligt 

jordartskartan, se Figur 1 nedan, utgörs de övre jordlagren längs delsträckan i huvudsak 

av postglacial sand som troligen underlagras av isälvsediment av sand. Väster om 

delsträckans södra och centrala delar finns ett fastmarksparti där jordlagren utgörs av 
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sandig morän. Lokalt i norr finns partier där jordlagren överst utgörs av lera respektive 

svallsediment av grus. I söder och väster varierar jorddjupen i allmänhet mellan cirka tio 

och 20 meter och i norra delen varierar jorddjupen mellan 20 och 30 meter. 

 

Figur 1. Jordarter i markytan. 

Bergteknik 

Det finns inga synliga bergspartier på sträckan som största delen går över åkermark. 

2.6. Angränsande planering 

Den samordning med kommunala planer som eventuellt behövs kommer att göras i den 

fortsatta planeringsprocessen.  
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3. Avgränsningar 

3.1. Utrednings- och influensområde 

Utredningsområdet omfattar ett område mellan Vinberg i söder och Bergagård, 

Lastadsvägen, i norr och avser närområdet längs med väg 703 och väg 154. Gång- och 

cykelvägen kommer att bli cirka 4,0 kilometer lång och delas in i tre delsträckor: 

1. Från Vinberg längs väg 703 fram till enskild väg föreslås en separat gång- och 

cykelväg byggas, cirka 1,1 kilometer lång. 

2. På följande cirka 1,4 kilometer av sträckan föreslås att enskilt vägnät vid 

Töllstorp nyttjas. 

3. Därefter korsas väg 154 via en passage och ny gång- och cykelväg anläggs längs 

väg 154 för att sedan ansluta till Bergagårds samhälle, cirka 1,5 kilometer. 

Sträckan kan delas upp i två ytterligare delsträckor, enskilt vägnät kan 

eventuellt nyttjas på del av sträckan. 

 

Figur 2. Karta över utredningsområdet. 
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Vid genomförd naturinventering har ett 15 meter brett område på båda sidor av väg 703 

och 154 inventerats. Vid eventuella diken har inventeringsområdet utökats till 50 meter i 

längsled. I det fortsatta arbetet med samrådsunderlag och samrådshandling kommer 

bedömningen av miljöeffekter och konsekvenser att göras för åtgärdernas 

influensområde, vilket motsvarar det område som på ett eller annat sätt kan påverkas av 

föreslagna åtgärder. Influensområdets storlek varierar beroende på vilken miljöaspekt 

som studeras. Exempelvis utgörs influensområdet för fysisk påverkan på fornlämningar 

av det kommande arbetsområdet medan influensområdet för buller utgörs av 

bullerkällans omgivning.  

Åtgärder som kan påverka vattendrag har ett influensområde som kan sträcka sig 

relativt långt nedströms utredningsområdet. Konsekvenserna av de planerade 

åtgärderna kommer att bedömas med avseende på dess omfattning, betydelse och 

komplexitet samt på dess varaktighet och reversibilitet. 

3.2. Tid 

Vägplanen beräknas fastställas i slutet av år 2019. Efter det kommer en bygghandling att 

upprättas. Byggstart kan ske under hösten 2020 eller våren 2021. Bygget kommer att 

pågå under minst ett års tid och en cykelväg kan vara klar under år 2022. 

4. Förutsättningarna i utrednings- och 
influensområdet 

I nedanstående avsnitt ges under respektive rubrik en beskrivning av landskapet och 

miljöförutsättningar, inkl. människors hälsa och andra förutsättningar som har 

betydelse för bedömningen av miljöeffekter. Beskrivningen bygger på en inledande 

analys inom utrednings- och influensområdet vilket är det område som kan beröras av 

projektet. 

4.1. Markanvändning 

På delsträcka 1 inom Vinbergs samhälle berörs allmän platsmark och möjligen 

marginellt intrång i tomtmark. På övrig del av delsträcka 1 och för huvuddelen av 

delsträcka 3 berörs jordbruksmark. 

4.1.1. Målpunkter för gång- och cykeltrafik 

I Falkenberg finns flera skolor, gymnasieskolor och förskolor. Övriga målpunkter i 

Falkenbergs ort är bland annat teater, foto- och designmuseum, Falkenberg Strandbad 

och Skrea strand. Även ett utbrett näringsliv och Falkenbergs station som trafikeras av 

Öresundstågen finns här. I sträckans förlängning i norr är det framför allt Gekås Ullared 

AB i Ullared som är en viktig målpunkt. I Figur 3 presenteras andra målpunkter längs 

sträckan. 
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Figur 3. Målpunkter längs väg 703/154. 

4.2. Kommunala planer 

4.2.1. Översiktsplan 

Utredningsområdet är med i översiktsplan 2.0 för Falkenbergs kommun som vann laga 

kraft 2014-06-27. Under 2007 antogs en ny fördjupad översiktsplan för hela 

centralorten, där utredningsområdet ingår. 

4.2.2. Detaljplan 

Detaljplanerna Vi10 och Vi11 berör utredningsområdet. Vi10 berör utredningsområdet 

från Lingonvägen norrut till detaljplan Vi11. Vi11 berör utredningsområdet i söder vid 

Vi10 cirka 50 meter öster och cirka 100 meter väster om Svenljungavägen. 

I planerna finns dock inget som motsätter sig en gång-och cykelväg längs väg 703 och 

väg 154. 

4.2.3. Övriga planer 

Cykelstrategin för Falkenbergs kommun har tagits fram på beställning av Tekniska 

nämnden samt i enlighet med Översiktsplan 2.0 och ska vara ett verktyg för att arbeta 

mer systematiskt med cykelfrågor i Falkenbergs kommun. 

Cykelstrategins mål är att andelen cykeltrafik ska öka, bland samtliga målgrupper. Detta 

ska ske på bekostnad av framförallt biltrafik. Målet är att cyklandet ska stå för 21 % av 

det totala resandet år 2025 samt att det ska vara trafiksäkert, tillgängligt, tryggt och 

trevligt att cykla.  
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Cykelstrategin har pekat ut kopplingen mellan Falkenbergs tätort och Ullared, via 

Bergagård som ett prioriterat stråk. 

 

Figur 4. Strukturbild på översiktsplan ur Falkenbergs cykelstrategi 2015. 

• Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie, cykling längs regionala vägar i Halland, 

2014-2015 framtaget av Trafikverket 

Åtgärdsvalsstudien syftar till att välja vilka samhällsekonomiskt lönsamma 

åtgärder som bäst bidrar till att nå övergripande mål och delmål cykling längs 

regionala vägar i Halland. 

• Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2015 framtagen av Region 

Halland 

I planeringsuppdraget ingår ett regeringsuppdrag åt trafikverket i en nationell 

trafikövergripande planregional transportinfrastruktur för perioden 2014-2025.  

I fördelningen mellan åtgärdsområdena är det avsatt cirka 80 Mkr från regionen 

för gång- och cykelvägar. 

4.3. Upplevelsen av landskapet 

Aktuell vägsträcka ligger i det halländska öppna odlade kustlandskapet kring Ätran, nära 

gränsen mot skogslandskapet.  Figur 5 med förklarande texter pekar översiktligt på vad 

som finns och pågår i landskapet: rumsligheter och karaktärer i den stora och den lilla 

skalan, rörelsestråk och barriärer, bebyggelse och verksamheter.  

Upplevelsen av landskapet är till stor del personlig, men det betraktaren ser, landskapets 

form, skala och struktur samt dess konkreta innehåll kan beskrivas sakligt. Det är detta 

generella betraktelseperspektiv på landskapet som vi i första hand har i detta kapitel. I 
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beskrivningen av landskapet har vi också valt att ta tänka oss in oss i situationen att 

cykla här; i det kustnära odlingslandskapet nära en trafikerad väg. Beskrivningen i detta 

kapitel tar i första hand upp det som påverkar denna upplevelse. Vissa landskapsdelar 

ingår även i kommande kapitel som bland annat beskriver kulturmiljö, naturmiljö, 

rekreation/friluftsliv och samhälle.  

Kapitel 5.3 i detta dokument behandlar landskapets känslighet och potential för den  

 

 Figur 5. Kartbild landskap. 
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4.3.1. Rumslighet och karaktär 

Väg 154/703 går igenom ett böljande storskaligt jordbrukslandskap där Ätrans odlade 

dalgång gränsar mot skogslandskapet.  Landskapet höjer sig väster om vägen och sluttar 

svagt ner mot Vinåns och Ätrans breda dalgång i öster. Väster om vägen är utblickarna 

korta och begränsas av höjderna medan de österut är långa och innefattar ”blånande 

berg” öster om Ätran. I den stora dalgången finns också mindre skogklädda höjder, 

namngivna berg i landskapet. Figur 6 nedan illustrerar översiktligt landskapets karaktär. 

Figur 7 visar foto på landskapets karaktär. 

 

Figur 6. Landskapets karaktär. 

 

Figur 7. Landskapet sluttar ner mot Ätrans dalgång med långa utblickar i landskapet. 
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Skogsparti vid Sannagård  

I höjd med Sannagård finns i anslutning till vägen mot Ågård ett skogsparti. Skogen 

återfinns på båda sidor om vägen och blir till en rumslig barriär längs vägen.  

 

Figur 8. Skogsdunge vid Sannagård som sträcker sig över båda sidor om vägen. 

4.3.2. Rörelsestråk och barriärer 

Väg 154 är en landsväg som nyttjas av både personbilar, tung trafik och oskyddade 

trafikanter som reser mellan Falkenberg och Ullared. Väg 703 är också av 

landsvägskaraktär som nyttjas av alla trafikslag. Väg 703 ansluter i båda ändarna med 

väg 154 och används främst av trafikanter som ska till eller från Vinberg. Längs vägarna 

finns busshållplatser. Trafikintensiteten på vägen är hög och vägen utgör en barriär i 

landskapet.  

Parallella vägar 

Längs vägen finns två sträckor med parallella grusvägar, vägen mellan Vinberg och 

Töllstorp samt Töllstorpsvägen.  Båda vägarna är kortare rester av en äldre väg. Längs 

dessa finns fastigheter, gamla gårdar och bostadshus. I projektet kommer vägen mellan 

Vinberg och Töllstorp att nyttjas som en del av gång- och cykelvägen. 

På sträckan mellan Vinberg och Töllstorp planeras cykelvägen samlokaliseras med 

befintlig asfalterad väg för boende öster om väg 154. Längs vägen ligger bebyggelsen, 

enskilda gårdar och hus, samlad nära vägen. Fastigheterna ramas in av vegetation, träd 

och buskar, murar häckar och staket. Bebyggelsen ger denna sträcka en rumslig rytm 

där det öppna rummet med långa utblickar bryts av med slutna partier där vegetationen 

hänger över vägen som ”halvtunnlar”. 
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Figur 9. Foto parallell väg mellan Vinberg och Töllstorp. 

Parallellt väster om väg 154 ligger Töllstorpsvägen. Bebyggelsen ligger väster om 

parallellvägen högt i landskapet med baksidan upp mot höjden intill motorbanan och 

med utblick över Ätradalen nedanför. I tomtgränserna återfinns buskar, murar häckar 

och staket. Utseendet på husen varierar och ger visuell variation till sträckan. 

 

Figur 10. Töllstorpsvägen med bostadsbyggelse belägen i kanten av den skogklädda höjden intill 
motorbanan. 

Idag används de båda parallella vägarna som alternativa vägar för gång- och cykeltrafik i 

området.  
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4.3.3. Bebyggelse och verksamhet 

Sträckan går till största delen genom landsbygd där lantbruk är den huvudsakliga 

sysselsättningen. Längs sträckan finns gårdar med lantbruk och bebyggelse utplacerade 

som enskilda, ofta trädinramade gårdar i landskapet. Bebyggelse finns också i 

anslutning till skogspartiet vid Sannagård och längs de båda parallellvägarna, se 

beskrivning ovan under rubriken ”Rörelsestråk och barriärer” Längs sträckan finns både 

golfbana, och motorbana. Detta i kombination med att det är relativt nära mellan 

fastigheterna, särskilt längs parallellvägarna, signalerar att det är en levande landsbygd 

där många rör sig.  

Vinberg 

Gång- och cykelvägen börjar inne i Vinbergs samhälle där den finns som en från vägen 

avmålad yta längs vägens västra sida.  I anslutning till samhällets avslut, där 

bebyggelsen på östra sidan upphör och det öppna odlade landskapet tar vid i norr finns 

en tätortsport. 

 

Figur 11. Vinberg tätort, gång- och cykelväg och tätortsport. 

Bergagård 

I Bergagård finns bostäder men också skolan med upptagningsområde av barn både från 

Vinberg och Ljungby. Bergagård ligger lite indraget från vägen med ryggen mot de 

skogklädda höjderna kring Ljungsjön. Samhället blickar ut mot Vinåns och Ätrans 

dalgång. 
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Figur 12. Avfart till Bergagård. I Bergagård ligger bebyggelsen och skolan inbäddad i vegetationen en bit 
upp från väg 154. 

4.4. Naturmiljö 

4.4.1. Allmän beskrivning av inventeringsområdet och tidigare 

registrerade naturvärden 

Inventeringsområdena avseende naturmiljö och dess omgivning utgörs i huvudsak av 

jordbruksmark. Södra delen av inventeringsområdet för väg 703 går igenom Vinbergs 

samhälle medan resterande del, åt nordväst består av åkermark längs bägge sidor vägen. 

Omgivningen för väg 154 utgörs i huvudsak av betesmarker längs vägens västra sida 

medan östra sidan även har inslag av åkermark.  

Enligt den förstudie som utfördes i samband med naturvärdesinventeringen (NVI) 

noterades inga tidigare kända förekomster av naturvårdsintressanta arter eller objekt 

inom inventeringsområdet. Däremot är ett antal rödlistade fågelarter noterade i 

närområdet kring väg 154, vilka är rapporterade med grov noggrannhetsnivå i 

artportalen vilket gör det svårt att specificera var de har noterats. Delar av sträckorna 

(både väg 703 och 154) ingår i ett vattenskyddsområde vilket behandlas i ett eget kapitel. 

Vinbergs naturreservat är beläget ca 600 meter sydöst om väg 154, inga områden i övrigt 

som omfattas av områdesskydd finns utredningsområdenas direkta närhet och riskerar 

att beröras av projektet. 

4.4.2. Naturvärdesinventering 

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

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

utförts under slutet av maj 2018.  Naturvärdesinventeringen har utförts på fältnivå, 

naturvärdesklass 1-4 med följande tillägg: generellt biotopskydd, värdeelement, och 

detaljerad artförekomst. Fältinventeringen har föregåtts av en förstudie där utdrag från 

Artportalen, Trafikverkets databas Miljöwebben, Trädportalen och Tuva ingått. 
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Information har även inhämtats från ansvarig miljöspecialist på Verksamhetsområde 

Underhåll, Trafikverket samt även kontroll mot statliga karttjänster och kommunala 

naturvårdsplaner. 

Inventeringsområdena ligger direkt anslutning till väg 703 respektive väg 154 och utgörs 

av korridorer om 15 meter från beläggningskant på ömse sidor vägkant. Vägsträckorna 

som ingår i denna inventering är cirka 2270 meter lång (väg 703) respektive 3120 meter 

(väg 154). 

Inom inventeringsområdena för väg 703/154 har totalt 6 naturvärdesobjekt identifierats 

och avgränsats, se Figur 13 och Figur 14. Tre av objekten har klassats som påtagligt 

naturvärde (NV klass 3) och övriga objekt har fått klassen visst naturvärde (NV klass 4). 

De högst klassade objekten utgörs av stenmur, vägområde med förhöjt floravärde och 

äldre träd. Inget objekt av särskild betydelse har registrerats. 

Figur 13. Kartan visar objekt som registrerats under naturvärdesinventeringen längs väg 703, dess 
naturvärdesklass samt ID-nr som är kopplade till de ID:n objekten fick under inventeringen. Noterade arter 
under inventeringen är också utmarkerade. För mer utförlig information om objekten så hänvisas till 
rapporten ”Naturvärdesinventering (NVI) Vinberg-Bergagård, väg 703/154, gång- och cykelväg”. 
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Figur 14. Kartan visar objekt som registrerats under naturvärdesinventeringen längs väg 154, dess 
naturvärdesklass samt ID-nr som är kopplade till de ID:n objekten fick under inventeringen. Noterade arter 
under inventeringen är också utmarkerade. För mer utförlig information om objekten så hänvisas till 
rapporten ”Naturvärdesinventering (NVI) Vinberg-Bergagård, väg 703/154, gång- och cykelväg”.   

4.4.3. Fridlysta arter  

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

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

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

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

sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet 

(Naturvårdsverket, 2009).   

Under inventeringen har inga arter påträffats som omfattas av fridlysningsbestämmelser 

inom inventeringsområdena. Enligt artdatabankens observationsdatabas artportalen har 

ett antal rödlistade fågelarter noterats i angränsning till väg 154. Dessa noteringar är 

registrerade på en punktlokal (så kallad huvudlokal i artportalen) med ett 

spridningsavstånd på 560 meter från mittpunkt, detta innebär att det är svårt att 

precisera var fynden är gjorda.  

De rödlistade fågelarter som har noterats är stare (Sårbar, VU), storspov (Nära hotad, 

NT), kungsfågel (VU), gulsparv (VU), mindre hackspett (NT), flodsångare (NT) och 

vaktel (NT) och får därmed betraktas som en prioriterade arter. Av dessa arter är det 

troligt att stare, gulsparv och vaktel häckar i inventeringsområdenas närhet. Samtliga 

nämnda arter är knutna till öppna marker.  

 

Anläggande av gång- och cykelväg bedöms inte påverka noterade, fridlysta arter på ett 

sätt som äventyrar deras bevarandestatus. Minskning av häckningsmiljö, på grund av 

anspråkstagande av mark, bedöms vara av så pass begränsad omfattning att gynnsam 

Motorbana 

Nyhem 
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bevarandestatus ej kommer påverkas negativt. Viss störning kan uppkomma under 

byggskedet vid anläggande av gång och cykelvägen genom buller. Bullerstörningen 

bedöms inte vara av sådan grad att det äventyrar häckningen för nämnda arter. 

4.4.4. Rödlistade arter 

ArtDatabanken tar fram Sveriges nationella rödlista på uppdrag av Naturvårdsverket. 

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

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

inte. Rödlistan revideras med fem års intervall där senaste revisionen utfördes 2015. 

Under naturvärdesinventeringen noterades inga rödlistade arter. Som behandlats i 

föregående avsnitt finns rödlistade fågelarter noterade i artportalen i angränsning till 

väg 154. 

4.4.5. Biotopskydd 

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

livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Vissa 

typer av biotoper anses vara så värdefulla att de omfattas av ett generellt biotopskydd 

enligt miljöbalken 7 kap. 11§ samt förordningen om områdesskydd. Det betyder att de 

har ett skydd per automatik och inte får skadas. Följande sju biotoptyper är skyddade i 

hela landet: allé, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i 

jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i 

jordbruksmark och åkerholme. 

 

Figur 15. Karta över objekt som omfattas av det generella biotopskyddet längs väg 703. Beteckningarna 
hänvisar till de ID-nr objekten fick under naturvärdesinventeringen. För utförligare information gällande de 
enskilda objekten hänvisas till naturvärdesinventeringsrapporten ”Naturvärdesinventering (NVI) Vinberg-
Bergagård, väg 703/154, gång- och cykelväg”. 

Vinberg 
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Totalt har tre objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierats, 

beskrivits och koordinatsatts, se Figur 15 och Figur 16. Dessa objekt utgörs uteslutande 

av stenmurar som är belägna på sydöstra sidan på respektive väg. 

 

Figur 16. Karta över objekt som omfattas av det generella biotopskyddet längs väg 154. Beteckningarna 
hänvisar till de ID-nr objekten fick under naturvärdesinventeringen. För utförligare information gällande de 
enskilda objekten hänvisas till naturvärdesinventeringsrapporten ”Naturvärdesinventering (NVI) Vinberg-
Bergagård, väg 703/154, gång- och cykelväg”. 

4.4.6. Skyddade områden 

I höjd med Nyhem meandrar Vinån nära väg 154, se Figur 16. Vinån omfattas av 

strandskydd och omges av ett svämplan som gör att vattendraget kommer något 

närmare vägen vid höga flöden. Strandvegetationen är utpekad vid både sumpskogs- och 

nyckelbiotopsinventering. 

Det finns i övrigt inga skyddade naturvärdesområden inom eller i direkt angränsning till 

utredningsområdet. Närmast skyddade område är Vinbergs naturreservat som är 

beläget cirka 600 meter från inventeringsområdet öster om väg 703, se Figur 20. 

4.4.7. Riksintresse  

Utredningsområdena och närliggande områden omfattas inte av riksintresse med 

avseende på naturvård. 

  

Nyhem 

Motorbana 
Vinån 
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4.5. Vattenmiljö och markavvattning 

Utredningsområdet ligger inom ån Ätrans huvudavrinningsområde och Vinåns 

delavrinningsområde. Närliggande vattenförekomsten Vinån omfattas av 

mijökvalitetsnormer men inga utpekade vattenförekomster finns inom 

utredningsområdet.  

Området ligger delvis inom Vinådalens vattenskyddsområde, se Figur 17. 

 

Figur 17. Vinådalens vattenskyddsområde. 

Vatten från uppströms liggande områden passerar vägområdet på flera platser och 

hanteras i trummor, ledningar och diken. 

Stora mängder ytvatten från väg 154 och uppströms liggande marker avleds mot 

befintlig koport.  

4.6. Kulturmiljö 

De båda delsträckorna ligger på en östsluttning ner mot Vinån som rinner ut i Ätran 

söder om analysområdet. Markerna längs ån har varit lämpliga för bosättning och odling 

under långa tider, vilket avspeglas i antalet fornlämningar i närområdet. Ätradalen med 

Vinån är en av Hallands mest fornlämningstäta områden och flera stenåldersboplatser 

har påträffats på avsatserna ner mot Vinån utanför analysområdet.   

På höjdsträckningarna väster om analysområdet finns flera gravar, både som 

ensamliggande stensättningar men även gravfält med skeppssättningar och runda 

stensättningar samt gravfält med högar. Gravarna visar att människor bott och begravt 

sina döda i området under brons- och järnålder. Vid Sannagård har en boplats samt 
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gravar i form av resta stenar undersökts. Inom området finns även hällristningar i form 

av älvkvarnsförkomster. Sammantaget visar undersökningarna och lämningarna på 

bosättning under brons- och järnålder i området.  

Ådalarna har varit viktiga kommunikationsleder och flera rester med hålvägar finns i 

närområdet. Dagens väg har rätats men den äldre vägsträckningen finns delvis kvar som 

enskild väg öster om dagens väg där den passerar flera gårdar och är utmärkt med äldre 

milsten. Sydöst om analysområdet anlades också Falkenbergs järnväg som påbörjades år 

1892 och gick i ett första skede mellan Falkenberg och Fridhemsberg. Linjen lades ner 

under 1950-talet och rivningen var slutförd år 1961. Analysområdena präglas annars av 

uppodlade marker och i de få historiska kartor som finns över området ser vi att 

åkermarken har lång kontinuitet. I de sankare partierna längs ådalen präglades 

markerna av ängsmarker.     

Bebyggelsestrukturen har varit dynamisk i Halland, där gårdar flyttas från lägen på 

inägomarken till gränszonen mellan in- och utägor. Det är tveksamt om detta är giltigt 

för analysområdet då området troligen haft ett fokus på spannmålsproduktion under 

långa tider. I kartmaterialet ser vi att utmark finns men denna ligger längre från 

området och visar inte på en bebyggelseförskjutning mot dem. Bebyggelsen präglas av 

rationellt brukade åkrar med utskiftade gårdar som ligger i ensamliggande lägen invid 

sina åkermarker. 

 

Figur 18. Detalj av enskifteskarta över Bergagård, fastställt år 1815. Bebyggelse fanns inom området. På 
kartan har dagens vägar och bebyggelse lagts till. 

I Bergagårds södra del har det funnits bebyggelse i form av mindre lägenhetsbebyggelser 

som har försvunnit. Dessa låg längs den gamla vägsträckningen och kan komma att 

beröras av en ny gång- och cykelväg, se Figur 18 ovan.  
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Under 1900-talet tillkommer villabebyggelse väster om den gamla landsvägen vid 

Töllstorp och i söder utökas samhället Vinberg mot norr. I anslutning till korsningen vid 

Sannagård etableras en dansbana på 1930-talet. Vid Sannagård etableras också en 

camping och en golfbana vilket omformat kulturlandskapet och gett området en 

nöjespräglad karaktär. 

4.6.1. Kulturmiljöer i området 

Riksintresse för kulturmiljövården  

Analysområdet ligger i ett av Hallands mest fornlämningstäta områden. Detta är 

anledningen till att delar av det kommit att klassas som riksintressant för 

kulturmiljövården. Riksintresseområdet Ätradalen [N 19] omfattar ett stort område 

cirka 3,1 gånger 1,3 mil stort.  

Motivering: 

Dalgångsbygd med sammanhållet, väl hävdat odlingslandskap, kommunikationsstråk 

och ett av Hallands mest fornlämningstäta områden, som helhet präglat av 

mångsidiga försörjningsaktiviteter sedan medeltiden, samt särskilt av 1800-talets 

laga skifte och välstånd till följd av havreexporten. 

(Fornlämningsmiljö, Marknadsplats, Kommunikationsmiljö). 

Uttryck för riksintresset: 

Välhävdade odlings- och hagmarker och hög fornlämningstäthet från alla 

förhistoriska perioder med bland annat 15-20 gravfält och många övriga gravar av 

olika typ, flera av monumental karaktär. Sockencentra med medeltida och nygotiska 

kyrkor. Välbevarade herrgårdsmiljöer. Uråldrigt kommunikationsnät. Sjönevads 

marknadsplats med tradition som livdjursmarknad sedan 1200-talet.1800-

talsbebyggelse. (En mindre del av området ligger i Varbergs kommun.). 

Utifrån dagens kunskap bedöms viss påverkan ske på riksintresset då odlings- och 

hagmarker tas i anspråk. En arkeologisk utredning kan även komma att förändra 

fornlämningsbilden i området vilket skulle kunna ge en påverkan på riksintressets 

kärnvärden. Genom att samlokalisera gång- och cykelvägen med befintlig infrastruktur 

minskas denna påverkan. 

Forn- och kulturlämningar 

Få fornlämningar finns inom analysområdet men i närheten finns ett stort antal 

lämningar som indikerar att ytterligare fornlämningar kan finnas inom området, se 

Figur 19. Topografiskt är större delen av området lämpligt ur boplatssynpunkt varför det 

är motiverat att genomföra en arkeologisk utredning för att fastställa 

fornlämningssituationen i området.  
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Tabell 1. Registrerade forn-kulturlämningar i analysområdet. 

FMIS nr Lämningstyp Antikvarisk 

bedömning 

Kommentar/åtgärd 

Inom analysområdet 

Ljungby 169:1 Fyndplats, 

skafthålsyxa 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Indikerar eventuell boplats. 

Arkeologisk utredning kan 

krävas i närområdet 

Vinberg 30:1  Rest sten Undersökt och 

borttagen 

 

Vinberg 30:2 Rest sten Undersökt och 

borttagen 

 

Vinberg 97:1-2 Boplats Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

 

Eventuella fornlämningar, om de påträffas vid arkeologisk utredning, är skyddade enligt 

kulturmiljölagen. Även om övriga kulturhistoriska lämningar inte är skyddade enligt 

kulturmiljölagen är de av stort kulturhistoriskt intresse och bör i möjligaste mån bevaras 

och skyddas. 

 

Figur 19. Karta över kända kulturvärden i och i anslutning till analysområdet. 
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Bebyggelse 

Bebyggelsen har främst tillkommit under det sena 1800-talet och framåt i 

analysområdet. Ingen enskild bebyggelse i analysområdet har värderats i den 

genomförda bebyggelseinventeringen. Men i anslutning till analysområdet finns flera 

hus som värderats men ingen har fått högsta värderingsklass utan värderats till klass B 

och klass C. Bebyggelsen ingår i en utvärderad kulturmiljö, nummer 24, Sannagård, som 

omfattar ett större område "Bygd att vårda!". 

4.7. Rekreation och friluftsliv 

Utanför utredningsområdet finns flera verksamheter och områden som är av betydelse 

för rekreation och friluftsliv. Väster om utredningsområdet vid Bergagård återfinns 

Falkenbergs motorbana. Väster om motorbanan återfinns också Ginstavallen där 

föreningen Ginsten bedriver fotbollsverksamhet. 

Sydväst om det norra utredningsområdet ligger Vinbergs golfklubb och på dess motsatta 

sida om väg 154 återfinns Sannagårds Bed & Breakfast. 

På den södra sträckan finns utanför utredningsområdet, öster om väg 703, Hallagård 

Lanthandel och ytterligare söder om utredningsområdet i Vinberg återfinns bland annat 

Vinbergs idrottshall med intilliggande fotbollsplaner samt Vinbergs naturreservat, se 

Figur 20. 

 

Figur 20. Kartan visar utmarkerade områden med betydelse för rekreation och friluftsliv. 
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4.8. Naturresurser, förorenad mark och vatten 

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

underhållsvänlig samt kostnadseffektiv anläggning. Målsättningen är att minimera 

livscykelkostnaderna och minska energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett 

livscykelperspektiv. 

Stora delar av gång- och cykelvägen kommer att anläggas på jordbruksmark. Den 

naturresurs som jordbruksmarken utgör kommer att försvinna permanent. Brunnar för 

dricksvatten bergvärme med mera ska identifieras och i möjligaste mån undvikas. 

Med dagens markanvändning finns få misstankar om förekomst av förorenad mark. 

Potentiella föroreningar inom undersökningsområdet förväntas framförallt härstamma 

från trafik och väghållning av befintlig väg. Vägdikesmassor brukar generellt vara 

måttligt förorenade. 

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

Utmed sträckan finns inga objekt registrerade i EBH-stödet, som är länsstyrelsens 

databas för förorenad mark. Men enligt uppgifter från kommunen har det utförts 

besprutning av den aktuella sträckan innan vägen anlades samt vid senare tillfällen med 

bekämpningsmedel Totex. Massor som innehåller bekämpningsmedlet bör därför 

hanteras separat från andra massor. Markprovtagning (miljöteknisk markundersökning) 

kommer att utföras för att identifiera denna förorening samt andra eventuella 

föroreningar. 

Ytvatten är inom utredningsområdet framförallt knutet till diken i jordbruksmark. I 

Vinån som ligger öster om utredningsområdet har bekämpningsmedel Totex 

konstaterats. En misstanke om föroreningar i vatten i anslutning till vägsträckan finns 

således. 

4.9. Luftkvalitet 

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

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

relativt låga bedöms luftkvaliteten vara god.  

4.10. Buller och vibrationer 

Bullerstörande samt vibrerande verksamheter i området härstammar framförallt från 

befintliga vägar.  

4.11. Barriärverkan 

I dagsläget är väg 154 och 703 en barriär främst för de oskyddade trafikanterna som ska 

ta sig längs med eller över vägen.  

4.12. Risker farligt gods 

Väg 154 är en primärväg rekommenderad väg för farligt gods. 
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4.13. Miljömål och miljökvalitetsnormer 

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

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

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

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

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

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

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Av de 16 miljömål har nedanstående nio 

bedömts vara relevanta för det här projektet: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Ingen övergödning 

• Bara naturlig försurning 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö. 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Enligt 5 kap miljöbalken finns föreskrifter i form av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

buller, luft och vattenkvalitet. Normerna anger vilka miljökvaliteter som inte får 

överskridas utan att krav ställs på åtgärder. 

Projektet ska i driftskede inte generera något tillskott avseende buller som kan medför 

skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 

4 MB)”. (SFS 2004:675 1§).  

Gränsvärden för föroreningshalter i luft innefattas i luftkvalitetsförordningen (SFS 

2010:477) som anger den högsta halten av föroreningar som kan få förekomma utan att 

människor och miljö tar skada. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för 

kväveoxider, kvävedioxid, partiklar, bensen, koloxid, svaveldioxid och ozon och bly. 

Projektet bedöms i driftskedet inte medföra något ökat tillskott av luftföroreningar. 

Byggskedet ger ett begränsat tillskott till följd av arbetsmaskinernas aktivitet.  

Inga vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer bedöms bli berörda av 

utbyggnaden. Utanför utredningsområdet återfinns Vinån som omfattas av 

miljökvalitetsnormer men som inte bedöms bli påverkad. Eventuella åtgärder för att 

undvika påverkan studeras ytterligare i fortsatt arbete med vägplanen. 
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5. Projektets lokalisering, utformning, omfattning 
och utmärkande egenskaper 

En ny gång- och cykelväg innebär ett markintrång i direkt anslutning till befintlig väg. I 

detta skede av projektet är det inte över hela sträckan klarlagt på vilken sida gång- och 

cykelväg anläggs, vilket till viss del gör det möjligt att undvika intrång i natur- och 

kulturmiljöer.  

Standard vägbredd för planerad gång- och cykelväg är 2,5 meter. Dimensionerande 

hastighet för vägen är 20 km/tim i tätort och 30 km/tim utanför tätort. 

Oavsett val av sida kommer en del värden att beröras i samband med anläggandet. 

Värdefull vegetation eller jord-/sandmaterial kan tillfälligt flyttas under 

anläggningsarbetet för att sedan läggas tillbaka på samma ställe.  

Under 5.1 ges under respektive miljöaspekt en kortfattad beskrivning av vilka 

miljöeffekter som kan komma av projektet. 

5.1. Markanvändning 

5.1.1. Målpunkter för gång- och cykeltrafik 

En ny gång- och cykelväg mellan Vinberg och Bergagård kommer att förstärka redan 

befintliga målpunkter i Falkenberg och närområdet kring Vinberg genom att göra dem 

mer tillgängliga än vad de är idag. Anläggningen av den nya gång- och cykelvägen 

bedöms således inte ha någon negativ påverkan på målpunkterna.  

5.1.2. Korsningsbehov för gång- och cykeltrafik 

Korsningsbehov finns framförallt där målpunkter är lokaliserade på båda sidor av vägen. 

På sträckan är det främst vid busshållplatserna samt där de framtida gång- och 

cykelvägarna byter sida. 

5.1.3. Föreslagen sektion 

Gång- och cykelvägar ska utformas med minst 2,5 m asfaltbelagd bredd. 3,0 m bred 

sidoremsa mellan planerad gång- och cykelväg och intilliggande väg eftersträvas vid icke 

trånga sektioner med hänsyn till känsliga områden gällande miljö och fastigheter. 
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Figur 21. Föreslagen standardsektion med dike. Höjden på gc-vägen anpassas till intilliggande mark.  

Höjden på gc-väg strax under befintlig väg är att föredra för att vägen inte ska bli för 

dominant i landskapet. Då höjd mer än 50 cm under befintlig väg övervägs bör risken att 

bli bländad av intilliggande trafik vägas in.  

Höjd på gc-väg strax över befintlig väg är att föredra ur ett trygghetsperspektiv då 

terrängen lutar markant i sidled som är fallet i detta projekt. Cyklisten har då en bra 

överblick.  

 

Figur 22. Föreslagen sektion med gång- och cykelväg på trottoar för trånga passager. Övervägs 
företrädelsevis där hastigheten är något lägre och där det kan finnas anledning att förstärka känslan av 
samhälle. 
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Figur 23. Föreslagen sektion med räcke mot körbanan, för trånga passager. Används företrädelsevis där 
hastigheten är hög. 

5.1.4. Föreslagen utformning vid passager 

I princip föreslås två olika typer av utformning vid passager där gångtrafik och 

cykeltrafik ska korsa vägen i plan. Där vägtrafiken tillåts hålla hastighet över 50 km/tim 

och gång- och cykeltrafiken inte är prioriterad utformas passagen som i Figur 24; 

passagen förses med refug med kantstöd, belysning och vägmarkering i form av 

exempelvis cykelpassage/cykelöverfart, så kallade sockerbitar. 

 

Figur 24 Föreslagen utformning för passage vid högre hastigheter på vägen och lägre prioritet för gång- 
och cykeltrafiken 

Där gång- och cykeltrafiken är prioriterad och vägtrafiken kan sänka hastigheten 

utformas passagen som i Figur 25; passagen görs upphöjd på en markerad platå med 

fartsänkande ramper och förtydligas ytterligare med pollare eller markeringsskärmar. 
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Figur 25 Föreslagen utformning för passage vid lägre hastigheter på vägen och högre prioritet för gång- 
och cykeltrafiken 

5.1.5. Inledande tankar om sidval för gång- och cykelvägen 

På sträckan längs väg 154 är anslutningspunkt i norr på den västra sidan (Lastadsvägen), 

i söder på den östra sidan (enskild väg). Utgångspunkten är att det är lämpligt att 

placera gång- och cykelvägen på den västra sidan, dels eftersom fler målpunkter är 

belägna där, dels eftersom terrrängen sluttar nedåt åt öster och det är tryggare att gå 

eller cykla högre än vägtrafiken jämfört med omvänt.  

På sträckan längs väg 703 är anslutningspunkt i norr på den östra sidan (enskild väg), i 

söder på den västra sidan (Lingonvägen). Utgångspunkten är att det är lämpligt att 

placera gång- och cykelvägen på den östra sidan med ett sidbyte i närheten av Vinberg. 

5.2. Kommunala planer 

5.2.1. Översiktsplan 

Gång- och cykelvägen utgör ingen identifierad konflikt med Översiktsplanen. Mer 

information finns efter samråd med kommunen. 

5.2.2. Detaljplan 

Detaljplaner finns inom utbredningsområdet men utbyggnaden av gång- och cykelvägen 

motverkar inte syftet med dessa. Gång- och cykelvägen planeras anläggas på allmän 

platsmark avsedd för väg och park. 

5.2.3. Övriga planer 

I Falkenbergs kommuns cykelstrategi presenteras en gång- och cykelväg mellan Vinberg 

och Bergagård som prioriterat stråk för att uppnå kommunens övergripande mål: ”Vi 

växer för en hållbar framtid”. Således bidrar anläggandet av en ny gång- och cykelväg 

längs med väg 703 och väg 154 till att angöra kommunens planer om ny gång- och 

cykelväg. 
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Gång- och cykelvägen som ska anläggas längs med väg 703 och väg 154 motsätter sig 

inte Trafikverkets Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie, cykling längs regionala vägar 

i Halland och Region Hallands Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2015. 

5.3. Landskap 

5.3.1. Gestaltningsavsikter 

I det initiala arbetet med gestaltning av gång- och cykelvägar har vi formulerat några 

mål som vi strävar efter ska genomsyra projektet. Målen är formulerade utifrån att gång- 

och cykelvägen ska bli flitigt använd och vara en trygg och inbjudande miljö. Målen 

presenteras  i punktform nedan och exemplifieras och beskrivs i detta kapitel.   

• Skapa höga upplevelsevärden för cyklister, gående och motionärer 

• Förankra GC-vägen i landskapet och den befintliga väganläggningen 

• Välja sida av vägen med hänsyn till var det finns flest målpunkter 

• Utforma korsningspunkter som tillför ”sociala” värden till tätorten  

Höga upplevelsevärden för cyklister och gående 

Avgörande för om cykelvägen ska bli väl använd är att helhetslösningen ska vara 

attraktiv. Utöver att gc-vägen utformas gent, trafiksäkert och med hög komfort med stor 

potential att bli väl använd, behöver gc-vägen ha höga upplevelsevärden. Den som 

planerar att ta cykeln behöver redan innan han eller hon sätter sig på cykeln längta efter 

cykelturen och upplevelserna längs med den.  

Att anpassa en miljö skapad för fordonstrafik med höga hastigheter 60-80 km/h till en 

miljö för gång- och cykeltrafik i max 20 km/h kräver en hög grad av detaljering. Gång- 

och cykeltrafikanten hinner se sina omgivningar under en betydligt längre tid än 

bilisten.  
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En raksträcka utan ”händelser” vid sidan är förbi på några sekunder för en bilist, medan 

det för cyklisten tar flera minuter att ta sig samma sträcka. Med ”händelser” avses  

visuella värden längs vägen, kultur och naturvärden som man ser och känner; vegetation 

som susar och doftar, trädrader som begränsar vägrummet, vattendrag som porlar, 

bebyggelse, åkerholmar, milstenar och så vidare. För att vägsträckor ska bli 

upplevelsevärda för en cyklist är det ytterst viktigt att bevara dessa händelser och att 

tänka igenom och gestalta känsliga sektioner väl. Att bygga upp och etablera händelser 

är kostsamt och bedöms  inte rymmas inom projektets ekonomiska ramar.  

Förankra GC-vägen i landskapet och befintlig väg 

De nya gång-och cykelvägen ska, där den läggs i direkt anslutning till befintlig väg, följa 

den befintliga vägens utformning i plan och profil.  

 

Där markhöjden på intilliggande mark skiljer sig mycket från vägen ska en 

profilanpassning göras. Avväganden att göra är bland annat att se till att GC-vägen inte 

placeras så lågt att den oskyddade trafikanten blir bländad av fordonstrafik då det är 

mörkt. Om terrängen sluttar mellan de båda sidorna är en placering högre än vägen att 

föredra ur ett trygghetsperspektiv, gc-trafikanten har då en bättre överblick.   

 

Skiljeremsan, diket utformas med lutningar som går att sköta och har en ekologisk 

potential. Som standard kläs slänterna med ett magert jordlager där örter och gräs från 

omgivningen kan vandra in.                  

Där det är möjligt att lägga gång- och cykelvägen på en parallell och mindre trafikerad 

väg är det positivt med hänseende till att ta till vara den befintliga miljön. Detta kan 

också vara ett sätt att undvika att restytor bildas i åkermark. 

 

Nya gång- och cykelvägar ska anpassas till befintliga strukturer, material och utrustning. 

Exempelvis ska belysningsstolpar, räcken, skyltar, stängsel med mera vara lika befintliga 

på sträckan. Där ny utrustning och byggnadsverk behövs ska en utformning anpassad till 

omgivningen väljas.  

Figur 26 Vägen placeras så att den tar hänsyn till befintliga ”händelser längs vägen”. 
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Välj sida av vägen med hänsyn till var målpunkterna finns 

För att fånga upp så många användare som möjligt och för att de på ett säkert sätt ska 

kunna ta sig till gång- och cykelvägen bör GC-vägen placeras på den sida vägen där det 

finns flest målpunkter. I det inledande arbetet inventeras målpunkterna; var skola, affär, 

bostäder etc finns och en bedömning görs kring var det finns flest målpunkter. I 

inventeringen ingår också att se över närliggande målpunkter samt start- och 

slutpunkter för sträckan.  

Figur 27 Vägen placeras med hänsyn till var målpunkterna i området finns. 

Utforma korsningspunkter som tillför ”sociala” värden 

Intilliggande väg ska av framkomlighetsskäl korsas av gående och cyklister vid så få 

tillfällen som möjligt. Då korsningspunkter behövs ska de utöver att utformas säkert 

också utformas för att bidra till ”sociala” värden för tätorten. Korsningspunkten ska 

placeras i anslutning till samhällets busshållplatser, affär, förskola eller andra 

målpunkter för att också bli en social träffpunkt för gång- och cykeltrafiken. 

Figur 28 Korsningspassager placeras och utformas så att de blir till sociala mötesplatser. 

5.4. Naturmiljö 

Naturmiljön längs sträckorna påverkas främst genom borttagande av stenmurar. Dessa 

skapar en variation i landskapet, fungerar som ledstrukturer samt har betydelse för 

kärlväxter, insekter och reptiler. Stenmurarna längs de aktuella sträckorna är dock 

överlag kraftigt påverkade av vegetation i form av busksnår och näringsgynnad 

vegetation. Igenväxning av stenmurarna har en negativ påverkan på naturvärdet vilket 

gör att de flesta fått naturvärdesklassning visst naturvärde. En av stenmurarna är inte 

lika påverkad av igenväxning och har därför fått en högre klassning, påtagligt 

naturvärde. Samtliga stenmurar omfattas av det generella biotopskyddet och lämpliga 

kompensationsåtgärder kommer att utredas.  
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Enstaka ensamt stående, vägnära träd har identifierats längs sträckorna och kan 

möjligen komma att påverkas av vägbyggnationen. För att undvika att skada träden bör 

en skyddszon på 15 meter (från trädstam) tillämpas där arbete inte får utföras. Om 

träden behöver tas ned kan dessa med fördel kapas ned, och placeras på solbelyst plats, 

till gagn för insekter och andra organismgrupper.  

Vid anläggande av nya slänter och sidoområden är det viktigt att dessa anpassas för att 

begränsa negativ påverkan på vägkantfloran. Genom att avgrusa nya sidoområden och 

slänter med sandigt/grusigt material samt undvika sluttäckning med matjord, skapas 

förutsättningar för naturvärdena att finnas kvar på platsen. Naturvärdet kan stärkas och 

återkolonisering av växter kan snabbas på genom insådd av frön, viktigt är då att 

fröblandningen är av inhemsk härkomst (vilda växter som förekommer naturligt i 

Sverige).   

I höjd med Nyhem på sträckans norra del återfinns ett av Skogsstyrelsen inventerat 

sumpskogsområde som på en kortare sträcka ligger relativt nära befintlig väg 154. Om 

gång- och cykelvägen placeras öster om väg 154 på samma sida som Vinån kommer 

särskild vikt läggas vid att studera stabiliseringsåtgärder som minskar eventuell 

påverkan på naturvärden.  

Det finns inrapporterade förekomster av rödlistade fåglar i området däremot är 

bedömningen att artskyddsprövning inte är aktuell, eftersom projektet ej kommer 

påverka gynnsam bevarandestatus för de fridlysta fågelarterna längs sträckorna. 

5.5. Vattenmiljö och markavvattning 

Vattenmiljön inom utrednngsområdet bedöms inte påverkas negativt då avvattning i 

möjligaste mån kommer att ske likvärdigt nuvarande utförande. Negativ påverkan 

bedöms även kunna undvikas under byggskedet.  

Påverkan på Vinån och dess miljökvalitetsnormer, till följd av exempelvis grumling 

under byggskedet bedöms kunna undvikas. Eventuella skyddsåtgärder utreds ytterligare 

i fortsatt arbete med vägplan. 

Markavvattning kan i viss mån förbättras där trummor/ledningar ersätter avskärande 

diken. Trummor/ledningar dimensioneras efter rådande vattenflöde. Avskärande 

dräneringsledning anläggs där befintlig åkerdränering påverkas. Ytvattenflödet genom 

koporten får inte öka jämfört med dagens förhållanden. 

Vinån omfattas av strandskydd och utgångspunkten vid kommande utformning av gång- 

och cykelvägen är att undvika stranskyddat område. Delar av väg 154 ligger inom 

Vinådalens vattenskyddsområde, men bedöms i nuläget inte påverkas negativt av drift- 

eller byggskedet. Schaktningsarbeten djupare än 2 meter eller areal större än 20 m2 

kräver anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Föreskrifter som anges i 

nedanstående handling ska efterlevas. 

Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för 

Vinådalens yt- och grundvattentäkter i Falkenbergs kommun; beslutade den 7 oktober 

2010. 
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5.6. Kulturmiljö 

Inga kända forn- eller kulturlämningar berörs. Närhet till fornlämningar gör att en 

ansökan om arkeologisk utredning bör göras för att få fornlämningssituationen klarlagd. 

Området ingår i Riksintresse för kulturmiljö [19-Ätradalen]. Utifrån dagens kunskap 

bedöms viss påverkan ske på riksintresset då odlings- och hagmarker tas i anspråk. En 

arkeologisk utredning kan även komma att förändra fornlämningsbilden i området 

vilket skulle kunna ge en påverkan på riksintressets kärnvärden. Genom att 

samlokalisera gång- och cykelvägen med befintlig infrastruktur minskas denna 

påverkan. 

5.7. Rekreation och friluftsliv 

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

förutsättningar. Framförallt ges ökade möjligheter för cyklister och gångtrafikanter att 

ta sig till områden för rekreation och friluftsliv som bland annat återfinns i närområdet 

till planerad cykelväg och som omnämns i avsnitt 4.7 Rekreation och friluftsliv.   

5.8. Naturresurser, förorenad mark och -vatten 

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

miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar 

kan väljas när de uppfyller efterfrågad funktion. Målsättningen för den färdiga 

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

miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Den färdiga anläggningen ger 

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

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

fossila bränslen och koldioxidutsläpp. 

Jordbruksmark kommer att försvinna som naturresurs där gång- och cykelvägen 

förläggs inom jordbruksmark. Om brunnar för dricksvatten, bergvärme eller liknande 

påverkas av utbyggnadsförslaget ska åtgärder vidtas. 

Överskottsmassor kommer att återanvändas inom projektet i möjligaste mån. 

Dikesmassor eller andra förorenade massor som inte kan återanvändas inom projektet 

kommer att transporteras till godkänd mottagningsplats.  

5.9. Luftkvalitet 

Luftkvaliteten bedöms som god då vägrummet är öppet och därigenom välventilerat. 

Under byggskedet ger framförallt arbetsmaskiner upphov till ett ökat utsläpp men 

tillskottet bedöms inte ge upphov till negativa konsekvenser. En ny gång- och cykelväg 

ger förutsättningar för en minskning av andelen vägtransporter och därigenom också en 

minskning av luftutsläpp. 
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5.10. Buller 

Bullernivåerna kommer inte att påverkas till följd av gång- och cykelvägen. 

Bullernivåerna från arbetsfordon och omdirigering av trafik kommer att påverka 

omgivningen temporärt under byggtiden. Byggskedet ska anpassas för att minska 

bullrande arbeten. Störande bullernivåerna kan bland annat regleras genom att tidsstyra 

arbeten som innebär höga bullernivåer. 

5.11. Barriärverkan 

Utifrån ett trafikantperspektiv kommer barriärverkan för väg 154 och 703 att minska, då 

en gång- och cykelväg anläggs för oskyddade trafikanter. Barriären i landskapet kommer 

däremot att öka då förslaget innebär att vägrummet kommer att breddas.  

5.12. Risk farligt gods 

Åtgärderna bedöms inte påverka risken för olycka med farligt gods. Då gång- och 

cykeltrafik separeras från befintlig väg ges goda förutsättningar för att generellt minska 

risken för olyckor. 

5.13. Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Tidigare nämnda miljömål berörs inom projektet men påverkan bedöms med den 

kännedom som finns idag som begränsad. Ett rikt odlingslandskap påverkas i något 

större omfattning än övriga mål eftersom jordbruksmark minskar till ytan. Ur ett 

regionalt eller nationellt perspektiv är den minskade jordbruksararealen av mindre 

omfattning. 

De allmänna hänsynsreglerna har och kommer fortsatt att beaktas. Kunskap har tagits 

in i projektet och görs fortsatt då det anses nödvändigt. Detta sker genom utredningar, 

samråd och projektering. 

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

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

fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön 

tål. Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller avser bland annat buller från vägar 

med mer än 3 miljoner fordon per år och avser inte en ny gång- och cykelväg. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft avser normer för kvävedioxid/kväveoxider, 

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

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

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

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

obetydliga konsekvenser.    

Utanför utredningsområdet återfinns Vinån som omfattas av miljökvalitetsnormer. Inga 

vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer bedöms i dagsläget bli berörda 

av utbyggnaden.  
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Sammantaget bedöms den planerade vägombyggnaden inte påverka fastställda 

miljökvalitetsnormer. 

6. Åtgärder 

Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter utgörs exempelvis av nedanstående punkter. Ytterligare åtgärder kommer 

utredas i det fortsatta arbetet med upprättande av vägplan. 

• Lokalisering och optimering av gång- och cykelvägen för att minska den mark 

som behöver tas i anspråk. Detta är av särskild vikt vid tomtmark samt andra 

värdefulla områden, exempelvis natur- och kulturvärden. 

• Återföring av vegetationsmassor för att underlätta återväxt av befintlig flora. 

• Kompensation för intrång i generella biotopskydd. 

• Arbeten i diken eller andra vattenmiljöer bör i möjligaste mån ske i torrhet och 

på ett sådant sätt att naturvärden i möjligaste mån bevaras. Både med avseende 

på den aktuella platsen för åtgärden men också längre nedströms. 

• Vid åtgärder i diken ska inga nya vandringshinder skapas. 

• Massor som inte kan återanvändas inom projektet ska omhändertas av godkänd 

mottagare. 

• Bullerförebyggande åtgärder under byggskedet. Exempelvis genom att i 

möjligaste mån undvika bullrande arbeten nattetid. 

• Åtgärder kan komma att behövas för att inte öka dagvattenflödet till koporten. 

• Fortsatt utredning av kulturmiljöer för att i möjligaste mån bevara dessa. 

7. Bedömning av åtgärdens miljöpåverkan 

Vid inventering av naturvärden på båda sidor av vägen har totalt sex så kallade 

naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. Tre av objekten har klassats som 

påtagligt naturvärde (NV klass 3) och övriga objekt har klassen visst naturvärde (NV 

klass 4). De högst klassade objekten utgörs av en stenmur, vägområde med förhöjt 

floravärde och äldre träd. Konsekvenserna för naturmiljön till följd av gång- och 

cykelvägen bedöms bli begränsade då både naturvärden och markanspråket är 

begränsat. Totalt tre objekt som omfattas av det generella biotopskyddet har 

identifierats, samtliga utgörs av stenmurar. Generella biotopskydden kan komma att 

påverkas men då intrången bedöms bli begränsade till ytan för ny gång- och cykelväg 

och då kompensation för intrång ska utredas bedöms konsekvenserna bli begränsade.  
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Anläggande av gång- och cykelväg bedöms inte påverka noterade, fridlysta arter på ett 

sätt som äventyrar deras bevarandestatus. Minskning av häckningsmiljö, på grund av 

anspråkstagande av mark, bedöms vara av sådan begränsad omfattning att gynnsam 

bevarandestatus ej kommer påverkas negativt. Viss störning kan uppkomma under 

byggskedet vid anläggande av gång och cykelvägen genom buller. Bullerstörningen 

bedöms inte vara av sådan grad att det äventyrar häckningen för nämnda arter.  

Påverkan på närliggande Vinån som omfattas av miljökvalitetsnormer samt Vinådalens 

vattenskyddsområde som delvis ligger inom utredningsområdet bedöms kunna 

undvikas. 

Analysområdet ligger i ett av Hallands mest fornlämningstäta områden. Detta är 

anledningen till att delar av det kommit att klassas som riksintressant för 

kulturmiljövården. Riksintresseområdet Ätradalen omfattar ett stort område cirka 3,1 x 

1,3 mil. Påverkan på riksintresset bedöms som litet då gång- och cykelvägen 

samlokaliseras med befintlig infrastruktur. Utifrån dagens kunskap bedöms viss 

påverkan ske på riksintresset då odlings- och hagmarker tas i anspråk. Närhet till 

fornlämningar gör att en ansökan om arkeologisk utredning bör genomföras för att få 

fornlämningssituationen klarlagd. Utredningen kan komma att förändra 

fornlämningsbilden i området vilket skulle kunna ge en möjlig påverkan på 

riksintressets kärnvärden. 

Sammanfattningsvis gör Trafikverket bedömningen att projektet inte kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan, eftersom det inte bedöms påverka miljön på ett sätt som 

kan anses vara betydande. Till grund för bedömningen ligger projektets omfattning och 

den effekt som planerad anläggning bedöms ge på områdets värden, både under bygg 

och driftskede. 

8. Fortsatt arbete 

8.1. Planläggning 

Detta samrådsunderlag är ett arbetsmaterial och kan i viss mån komma att justeras inför 

länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Om länsstyrelsen fattar beslut om att 

projektet kan antas medföra betyda miljöpåverkan behöver en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och samrådskretsen utökas i den fortsatta 

planläggningen.  

Nästa steg i planläggningsprocessen är att upprätta en samrådshandling av vägplanen. 

Då redovisas vägförslaget mer i detalj. Samråd sker med myndigheter, organisationer, 

allmänhet och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Synpunkterna som 

kommer in sammanfattas i en samrådsredogörelse och finns med som underlag i den 

fortsatta processen. 

Vägplanen görs sedan tillgänglig för granskning. Inkomna synpunkter sammanställs och 

bemöts. Länsstyrelsen yttrar sig över vägplanen och därefter skickas den till 
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Trafikverkets planprövningsenhet i Borlänge för fastställelse.

 

8.2. Viktiga frågeställningar 

Under det fortsatta arbetet med vägplanen sker vid behov anpassningar och åtgärder för 

att undvika eller minimera påverkan på värdefulla miljöer. Följande frågor kommer att 

ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta projektet: 

• Mesta möjliga hänsyn till natur- och kulturmiljö. 

• Vattenmiljöer ska värnas vid utformning av gång och cykelvägen samt under 

byggskedet. Särskild vikt ska läggas på att skydda Vinån samt Vinådalens 

vattenskyddsområde. 

• Utredning av möjliga kompensationsåtgärder avseende naturmiljö. 

• En arkeologisk utredning bedöms nödvändig för att klarlägga 

fornlämningssituationen. 

• God dialog med berörda parter. 

• Framkomlighet och trafiksäkerhet (korsningar, anslutningar och sidovägar) . 

8.3. Tillstånd, dispenser och anmälningar 

Ansökan om arkeologisk utredning bedöms krävas för hela sträckningen för att få 

fornlämningssituationen klarlagd. Om fornlämning inte kan undvikas kan länsstyrelsen 

ge tillstånd till ingrepp i fornlämning och då ställa krav på arkeologisk undersökning. 

Påverkan på generella biotopskydd hanteras inom vägplaneprocessen varför särskild 

ansökan om dispens från det generella biotopskyddet inte är aktuellt. 

Anmälan kommer att krävas för schaktningsarbeten inom vattenskyddsområdet. 

  

Samråd

(här är vi just nu)
(juni, 2018)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(november, 2018)

Samrådsmöte

(vintern, 2018)

Granskning

(våren, 2019)

Fastställelseprövning

(vintern, 2019)
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Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket 

http://vtf.trafikverket.se/ErrorPage.aspx?aspxerrorpath=/SeTrafikfloden 

9.3. Kartmaterial 

J112-2-41. Häradsekonomiska kartan upprättad åren 1919-25. 

J112-2-42. Häradsekonomiska kartan upprättad åren 1919-25. 

J133-5C3a68. Ekonomisk karta upprättad år 1966. 

M42-4:2. Enskifte Bergagård, upprättad år 1815. 

M42-4:3. Laga skifte Bergagård, upprättad år 1833. 

13-VIN-50. Laga skifte Vinberg upprättad år 1835. 

13-FAL-30. Expropriationsmätning upprättad år 1897. 

Jordartskartan skala 1:25000, Sveriges geologiska undersökning (SGU), automatiskt 

framställd ifrån SGUs databas 2018-06-25 
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