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1. Sammanfattning
Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för anläggande av en gång- och cykelväg
mellan Stångby och Håstad, i området där väg 936 och Södra stambanan passerar orterna.
Vägplanen drivs enligt Trafikverkets planläggningsprocess och hela projektet
samfinansieras av Trafikverket och Lunds kommun.
För att som cyklist förflytta sig mellan Stångby och Håstad används i huvudsak väg 936,
vilken är den mest gena förbindelsen mellan orterna. Vägen är cirka åtta meter bred, har
smala vägrenar och den skyltade hastigheten är 80 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 3500
fordon/dygn och med en andel tung trafik på fyra procent. Dessa förhållanden innebär stora
trafiksäkerhetsrisker för oskyddade trafikanter.
Den föreslagna åtgärden omfattar anläggning av cirka 3,5 kilometer lång separerad gångoch cykelväg mellan Stångby och Håstad. Tidigare utredning har landat i ett förslag för en
gång- och cykelväg längs med väg 936, vilken har studerats vidare i detta skede. Gång- och
cykelvägen utformas som en friliggande gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är 3
meter bred exklusive stödremsa mot respektive slänt 0,25 meter. Mellan gång- och cykelväg
skapas ett dike för avvattning och för separation mot väg. Generellt är avståndet från gångoch cykelväg till väg 4,40 meter. Där ett avstånd på minst 2 meter inte kan uppnås separeras
gång- och cykelvägen från vägen med räcke.

Figur 1. Valt alternativ för en gång- och cykelväg mellan Stångby-Håstad.
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund,
ändamål och projektmål
2.1.

Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar till
exempel väglagen, och som slutligen leder fram till en vägplan.
I början av planläggningen tas ett Samrådsunderlag fram som beskriver hur projektet kan
påverka miljön, projektets ändamål och projektmål, geografiskt område som berörs,
förutsättningar samt de behov och problem som är viktiga utgångspunkter för projektet.
Tidigare samrådsunderlag har legat till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömning är utförd och beslutet taget att
projektet inte medför betydande miljöpåverkan. I detta skede genomförs en utredning kring
utformning av valt lokaliseringsalternativ och en samrådshandling tas fram. Planen hålls
tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör
den färdig.
Samråd är viktigt under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket tar
kontakt och för dialog med länsstyrelsen, kommun och de enskilda som särskilt berörs för
att Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap samt förankra projektet.
Synpunkterna som kommer in under samråd samt hur dessa hanterats av projektet
sammanställs i en samrådsredogörelse.

2.2.

Bakgrund

Stångby är en tätort belägen norr om Lund med cirka 1200 invånare. Några av ortens
målpunkter är pågatågsstation, skola, bibliotek och idrottsanläggningar. Byn Håstad,
beläget ytterligare cirka 3,5 kilometer norrut, har idag cirka 150 invånare.
För att som cyklist förflytta sig mellan de två orterna används i huvudsak väg 936, vilken är
den mest gena förbindelsen mellan orterna. Det innebär stora trafiksäkerhetsrisker då
vägrenen är smal och den skyltade hastigheten är 80 km/tim.
För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister mellan Stångby
och Håstad planerar Trafikverket därför en gång- och cykelväg mellan orterna. Sträckan är
en länk i ett sammanhållet regionalt gång- och cykelstråk mellan Lund och Eslöv.
Den framtida gång- och cykelförbindelsen ska vara separerad, trafiksäker och bekväm (med
hårdgjord yta och minst 2,5 meter bred). Den dimensionerande hastigheten kommer vara
30 km/tim. Gång- och cykelvägen ska vara attraktiv och inbjuda till en trygg och trafiksäker
användning och på så sätt främja ökad pendling mellan orterna.
I den åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2015 på uppdrag av Trafikverket analyseras två
olika alternativa sträckningar för ny gång- och cykelväg på sträckan, vilket är bakgrunden
till de två korridorer som studerats i projektet. Utav de två korridorerna har en sträckning av
ny gång- och cykelväg valts, vilkens utformning i detta skede beskrivs närmare.
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2.3.

Tidigare utredningar

Nedan angivna utredningar utgör tidigare framtaget material:
•

Cykelvägsplan för åren 2014 – 2025, Region Skåne, 2014
Cykelvägsplanen beskriver vilka objekt på det regionala vägnätet som avses byggas
inom planperioden och är en fördjupning av RTI-planen. Region Skåne har
tillsammans med Trafikverket tagit fram prioriterat regionalt huvudnät för
arbetspendling med cykel. Stråk med hög och medelstor potential är de som utgör
det prioriterade nätet. Hela sträckan Lund- Eslöv, inklusive Stångby – Håstad, är
klassificerat som ett ”cykelstråk med medelstor potential”.

•

Cykelstrategi för Skåne, Region Skåne, 2017
Cykelstrategi för Skåne har tagits fram i samråd med de skånska kommunerna,
Trafikverket Region Syd och delar av näringslivet och civilsamhället. Strategin
synliggör hur cykeln kan stärkas som ett eget trafikslag. Strategin tar ett
helhetsgrepp och beskriver utbyggnad av infrastruktur, cykelturism, planering och
innovation. Strategin utgår från sex olika samverkansområden; stärk den skånska
cykelkulturen, lyft cykeln i samhällsplaneringen, investera i regionalt viktiga stråk,
förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik, öka säkerheten för cyklister
samt låt näringslivet medverka i cykelsatsningar. Utifrån respektive område
redovisas konkreta insatser.
En av strategins målsättningar är att hela det prioriterade nätet för cykel, där
Stångby – Håstad ingår, ska vara utbyggt till år 2030, och de brister som
identifierats inom nätet ska vara åtgärdade.

•

Strategi för ett hållbart transportsystem 2050, Region Skåne, 2017
Strategin tydliggör mål och prioriteringar för en långsiktig planering av
transportsystemet i Skåne och revideras vart fjärde år inför ny planomgång av
nationell och regional transportplan.
I strategin har färdmedelsmål för 2030 tagits fram, med utgångspunkt i Skånes
regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 där målet är att 40 procent av
den motoriserade trafiken ska vara kollektivtrafik år 2030. Utifrån detta har mål för
cykeltrafiken tagits fram. För cykeltrafiken är målet att öka andelen delresor med
cykel från 16 procentenheter till 19 procentenheter år 2030, vilket motsvarar en
ökning med 58 procent.

•

Åtgärdsvalsstudie – Cykel, Lunds kommun, 2015
Åtgärdsvalsstudien, som genomfördes 2015 på uppdrag av Trafikverket, utreder
cykellösningar på bland annat sträckan Stångby – Håstad. Åtgärdsvalsstudien syftar
till att skapa förutsättningar för att öka cykeltrafiken mellan tätorterna längs
sträckan Eslöv - Lund, främst Håstad, Stångby och Örtofta. Två olika alternativa
sträckningar för ny gång- och cykelväg analyserades, med och utan
belysningsåtgärder.
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2.4.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (Länsstyrelsens beslut 2018-09-04, dnr 343-20334-2018) baserat på
samrådsunderlag för väg 936 Lund-Örtofta, delen Stångby-Håstad, gång- & cykelväg,
daterad 2018-04-27. Länsstyrelsen hänvisar i sitt beslut till anläggningens begränsade
omfattning, att anläggningen föreslås lokaliseras i anslutning till befintlig infrastruktur samt
att åtgärden planeras för gång- och cykeltrafik som innebär små miljöeffekter.
För valet av lokalisering förordar Länsstyrelsen alternativet med en gång- och cykelväg
placerad intill den västra sidan av väg 936 framför alternativet att placera gång- och
cykelvägen längs järnvägen mellan Stångby och Håstad (Länsstyrelsens yttrande 2018-0905, dnr 343-20334-2018). De två lokaliseringsalternativen beskrivs i Samrådshandling - Val
av lokaliseringsalternativ, daterad 2018-05-21.
Trafikverket har därefter tagit beslut om att gå vidare med alternativet med en gång- och
cykelväg placerad intill väg 936.

2.5.

Ändamål och projektmål

Övergripande mål:
•

Det övergripande målet är att bygga ihop huvudcykelstråket Lund-Eslöv för att öka
tillgängligheten mellan orterna på sträckan samt att öka andelen pendling med
cykel. I detta stråk saknas idag bland annat sträckan Stångby-Håstad.

Projektmål:
•

Målet med ny gång- och cykelväg är att öka tillgängligheten mellan orterna StångbyHåstad. Gång- och cykelvägen ska vara attraktiv och inbjuda till pendling mellan
orterna såväl som för långpendlarna mellan Lund-Eslöv.

•

Gång- och cykelvägen ska vara bekväm (gen sträckning, hårdgjord och minst 2,5
meter bred) och trafiksäker både för gående och cyklister.

Projektets effektmål:
•

Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningarna
för att uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt väg- och
järnvägssystem. Alla förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen utförs ur
ett LCC perspektiv (livscykelkostnad) med målsättning att minimera
livscykelkostnaderna. Alla förändringar i anläggningen utförs även med
målsättningen att minska energianvändning och utsläpp av koldioxid i ett
livscykelperspektiv.

•

Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll och felavhjälpning kan
utföras på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt.
Målsättningen vid investering ska vara att den sker på ett effektivt, miljömässigt och
arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar kan väljas när
de uppfyller efterfrågad funktion.
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3. Miljöbeskrivning
Eftersom Länsstyrelsen beslutat att projektet inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan upprättas ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Istället görs en
miljöbedömning av projektets konsekvenser som redovisas i föreliggande plan- och
miljöbeskrivning.
Syftet med miljöbeskrivningen är att identifiera och beskriva den planerade verksamhetens
förutsägbara påverkan på människors hälsa och på miljön samt identifiera och
implementera hänsynsåtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan.
Miljöbeskrivningen omfattar följande rubriker i föreliggande dokument. I kapitel 4,
Förutsättningar, beskrivs miljöförutsättningarna inom utredningsområdet för gång- och
cykelvägen. I kapitel 6 redogörs, per sakområde, för de effekter och konsekvenser som
anläggningen av gång- och cykelvägen medför. Skydds- och försiktighetsmått som vidtas
beskrivs i avsnitt 5.3. och avsnitt 6.6.
I avsnitt 8, Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler,
miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden
redovisas projektets påverkan på bland annat naturresurser och riksintressen. I avsnitt 10
Fortsatt arbete redovisas vilka dispenser, lov, tillstånd och anmälan som kan bli nödvändiga
vid byggande av gång- och cykelvägen liksom behovet av eventuell uppföljning.

3.1.

Avgränsning

Miljöbedömningens inriktning har avgränsats med utgångspunkt från lagar och
förordningar, samråd med länsstyrelsen och kunskap om befintlig miljö samt projektets
tänkbara påverkan. Som underlag för miljöbedömningen har en naturvärdesinventering,
markmiljöundersökning och en kulturarvsanalys upprättats och fördjupats för respektive
skede. För detta projekt bedöms miljöaspekterna natur- och kulturmiljö, rekreation och
friluftsliv, naturresurser, mark- och vattenmiljö samt hälsa och säkerhet vara aktuella att
studera. Gång- och cykelvägen bedöms inte påverka bullerförhållanden eller luftkvalité
varför dessa aspekter inte utreds vidare.
Utredningsområdet utgörs av en 30–150 meter bred korridor längs den västra sidan av väg
936 mellan Stångby i söder och Håstad i norr, se Figur 2. Alternativet att anlägga gång- och
cykelvägen längs järnvägen mellan Stångby och Håstad avfärdades i det föregående skedet,
Samrådshandling-Val av lokaliseringsalternativ. Influensområdet utgörs av ett större, ej
avgränsat område som kan påverkas av projektets åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om
påverkan på landskapsbilden eller vattenrecipienter inom avrinningsområdet.
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Figur 2 Utredningsområdet.
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4. Förutsättningar
4.1.

Vägen/järnvägens funktion och standard

Väg 936 är en sekundär länsväg som nyttjas av både personbilar och tung trafik samt
oskyddade trafikanter. Vägen är hårdgjord med asfalt, cirka åtta meter bred och har smala
vägrenar. Skyltad hastighetsbegränsning är 80 km/tim. I stora drag följer väg 936
landskapets naturliga nivåskillnader.
Utmed järnvägen finns ett antal enskilda vägar anlagda med grusslitlager. Dessa vägar
används huvudsakligen som tillfartsvägar till och från fastigheter intill järnvägen. Öster om
järnvägen finns en serviceväg för åtkomst till teknikbyggnad tillhörande järnvägen. Strax
söder om Håstad på östra sidan av järnvägen finns en enskild väg som, förutom att den
används av boende, även fungerar som tillfartsväg till kyrkogård.
Belysning finns inte på väg 936 mellan Stångby och Håstad. På sträckan där vägen passerar
Håstad finns dock belysning, liksom i korsningspunkterna på sträckan genom Stångby.
Det saknas gång- och cykelväg mellan Lund och Stångby. I Stångby finns sträckor med gångoch cykelvägar både öster och väster om järnvägen, men inget längre sammanhållet
cykelvägnät. En cykelvägssträckning förbinder centrala delar av orten med Vallkärra och väg
923 i sydväst. Vidare finns en gång- och cykelväg som en kortare sträcka löper längs med
Södra stambanan strax söder om Stångby för att sedan fortsätta en kort sträcka längs med
den västra sidan om väg 936. Från väg 936 går en gång- och cykelväg mot Stångby station,
vilken passerar planskilt i en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Också i höjd med väg
930 söder om Stångby finns en planskild vägtunnel under järnvägen som gång- och cykelväg
kan nyttjas.
Förutom ett kortare avsnitt i höjd med Stångby saknas gång- och cykelväg helt längs med
väg 936 mellan Stångby och Håstad. I norra Håstad ansluter den gång- och cykelväg som
sträcker sig till Örtofta.

4.2.

Trafik och användargrupper

Aktuella delsträcka av väg 936 inom projektet har ett trafikflöde på cirka 3500 ÅDT
(årsdygnstrafik) och med en andel tung trafik på fyra procent.
Stångby trafikeras av stadsbusslinje 3, vilken sträcker sig från Lund C via Nöbbelöv och
Kävlingevägen till Valkärravägen och Stångby. Linjen trafikerar således inte väg 936. I
Stångby finns tre busshållplatser; Gästabudsvägen, Bärnstensvägen och ändhållplatsen
Stångby station. Från Stångby station till Lund C tar bussturen 22 minuter enligt gällande
tidtabell. Turtätheten under maxtimmen är tre turer i timmen i båda riktningarna under
vardagar. Mitt på dagen är turtätheten sämre och på helgerna finns ingen busstrafik alls på
sträckan. I Stångby stannar Pågatåg som trafikerar sträckorna Ystad – Höör samt Malmö
Hyllie – Kristianstad C. Turtätheten under större delen av vardagen är två tåg i timmen i
vardera riktningen, och ett tåg i timmen i vardera riktningen under helgerna. Tågresan från
Stångby station till Lund C tar 4 minuter.
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4.3.

Lokalsamhälle och regional utveckling

I Stångby finns en pågatågsstation med avgångar mot Lund/Malmö respektive
Eslöv/Höör/Kristianstad och busshållplats för stadsbuss till och från Lund belägen på västra
sidan av järnvägsspåren.
I Stångby finns idag bara en punkt inom byn där man kan korsa järnvägen. Passagen är en
gång- och cykeltunnel vid stationsläget. Detta blir då en viktig knutpunkt som binder
samman byns östra och västra delar. För att ta sig mellan östra och västra sidan med bil får
man köra runt söder om byn där det finns en planskildhet.
Skolorna i Håstad och Stångby tillhör båda skolområde Centrum/Torn. I Håstad finns en
skola för årskurserna F-3 med ca 50 elever. I nuläget finns två skolor i Stångby, en skola
med klasser i årskurs F-3 och en skola med klasser i årskurs 4-6. Båda dessa ligger väster om
järnvägen. I gällande detaljplan för utbyggnad väster om järnvägen finns planer för en
högstadieskola. I väntan på att denna blir klar erbjuder man även undervisning för årskurs
7-9 på den befintliga mellanstadieskolan. Utöver dessa finns planer på skola och förskola i
Stångbys östra delar i pågående detaljplan för området mellan väg 936 och Södra
stambanan norr om befintlig bebyggelse.
I Stångby finns ett bibliotek, ett församlingshem samt en idrottsplats med sporthall,
tennisplaner och gräsplan/konstgräsplan. Torns IF erbjuder här ett stort utbud av
aktiviteter inom sport och träning. I församlingshemmet finns bland annat babycafé och
körsång. På biblioteket anordnas varierande aktiviteter för både barn och vuxna. I
anslutning till orten finns även en anläggning för hästsport med stall och ridhus. Övriga
målpunkter i närheten skulle till exempel kunna vara Glorias äppelgård och Stångby kyrkby.
I Håstad by är kyrkan med tillhörande kyrkogård en målpunkt som utgör ett tydligt
landmärke. Norr om byn rinner Kävlingeån, ett område som utpekas som ett attraktivt
rekreationsstråk.

4.4.

Landskapet och staden

Stångby är en tätort med 1200 invånare, cirka två kilometer norr om Lunds tätort och cirka
fem kilometer norr om Lunds centralstation. Ortens bebyggelse finns på båda sidor av Södra
stambanan men den största delen av bebyggelsen finns på den västra sidan av järnvägen.
Det är endast ett fåtal hus som är belägna på den östra sidan av väg 936.
Håstad är en småort på cirka 150 invånare, till största delen belägen på västra sidan av
Södra stambanan. Inne i Håstad finns ett antal fastigheter utmed Södra stambanan samt
Håstad kyrka. På östra sidan av järnvägen och väster om väg 936 finns ett fåtal hus liksom
en begravningsplats som tillhör Håstad kyrka. Väg 934 går från väg 936 och västerut genom
orten. Väg 934 passerar under järnvägen i norra delen av Håstad.
I huvudsak finns det tre landskapstyper inom utbredningsområdet; öppet odlingslandskap,
äldre bymiljö och nyare villasamhälle.
Karaktäristiskt för det öppna jordbrukslandskapet i området är att det domineras av öppen
brukad åkermark formad i räta vinklar som avbryts av strukturer som järnväg, vägar och
enstaka gårdar med tillhörande infartsvägar. Väg 936 har en svängd form och följer
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landskapets topografi till skillnad från järnvägen som skär genom landskapet med sin
relativt raka form. Den öppna åkermarken är till största delen otillgänglig för rekreation. Av
betydelse för områdets karaktär ur kulturmiljösynpunkt är även landskapets öppenhet samt
den till byarna koncentrerade bebyggelsen.

Figur 3 Vy norrut mot Håstad.
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4.5.
4.5.1.

Miljö och hälsa
Naturmiljö

Utredningsområdet för vägplanen domineras av jordbruksmark och det finns få områden
med höga naturmiljövärden längs den berörda sträckan (se Figur 4). Jordbruksmark saknar
normalt värde för biologisk mångfald på grund av den återkommande störning som
plöjning, sådd, gödsling och besprutning innebär. I storskaliga jordbruksområden är därför
små biotoper extra viktiga som spridningskorridorer, refuger och habitat för många arter.
Sådana miljöer är t.ex. alléer, vägslänter och gamla träd.

Figur 4 Intressekarta över utredningsområdet.
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Samhällena Håstad i norr och Stångby i söder karaktäriserar med by- och stadsmiljöer som
hyser en viss variation av biotoper som är positiv för biologisk mångfald. Södra stambanan,
väster om planområdet, är en högt trafikerad järnvägssträcka och utgör en barriär i
landskapet för både människa och djurliv.
Strax norr om utredningsområdet ligger Kävlingeån, som är en naturligt slingrande
meandrande å med strandskogar och strandängar. Till Kävlingeån ansluter även Bråån från
norr, vilken utgör riksintresse för naturvården, Bråån (N55) (Miljöbalken 3 kap 6 §), se
Figur 4. Bråån rinner genom en kanjon med silurskifferberggrund som bland annat är rik på
fossil.
Kävlingeåns vattensystem, inkluderande Bråån, är av dåvarande Fiskeriverket utpekat som
regionalt särskilt värdefullt vatten. Vattendraget är utpekat med anledning av förekomst av
tjockskalig målarmussla och ål som är rödlistade, samt grönling (tidigare rödlistad som NT,
ingick tidigare i åtgärdsprogram som nu är avslutat) och sandkrypare (tidigare rödlistad
som NT, ingick tidigare i åtgärdsprogram som nu är avslutat). I ån finns också en
skyddsvärd havsvandrande öringstam. Vattendraget är också värdefullt för fisket.
Kävlingeån ligger precis utanför utredningsområdet men uppmärksammas med anledning
av närheten till vattendraget och dess känslighet i samband med ingrepp och upplag i dess
tillrinningsområde.
Kävlingeån omfattas av strandskydd om 100 meter. Ängs-och betesmarken som ligger intill
ån (se Figur 4) har markerats som Ej aktuell vid inventering 2007.
Det finns inga Natura 2000 områden i utredningsområdets influensområde.
Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering (NVI) i fält utfördes inom utredningsområdet den 16 augusti
2018. Inventeringen omfattade huvudsakligen vägkanten längs väg 936, mellan Stångby och
Håstad, och intilliggande åkermark i det storskaliga jordbrukslandskapet (se Figur 4).
Inventeringen utfördes med detaljeringsgraden medel enligt svensk standard (SS 199
000:2014).
Ett uttag av rödlistade och skyddsklassade arter från ArtDatabanken gjordes inför
naturvärdesinventeringen. Enligt Artdatabankens databas finns inga rödlistade eller
skyddade arter inrapporterade inom utredningsområdet. Stare, som är rödlistad (VU,
Sårbar), förekommer allmänt i närheten av utredningsområdet. Staren är knuten till
jordbrukslandskapet och beroende av välutvecklade grässvålar med kort fältskikt till följd av
bete eller annan hävd.
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Figur 5 Vägkantsvegetation i inventeringsområdet. Vägkantsvegetationen mellan Stångby och Håstad
innehåller få naturvårdsarter.

Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter som påträffades vid inventeringen redovisas i Tabell
1 och Tabell 2. Med naturvårdsarter avses skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter,
ansvarsarter och signalarter. Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen
varför arter som inte varit möjliga att se vid inventeringstillfället inte har noterats. Endast
arter som identifierats vid naturvärdesinventeringen redovisas i sammanställningen av
naturvårdsarter för respektive naturvärdesobjekt i Tabell 1.
Generellt skyddade biotoper som identifierats inom utredningsområdet redovisas i Figur 8.
Naturvärdesobjekt
Vid fältinventeringen identifierades tre naturvärdesobjekt, se Tabell 1. Samtliga objekt
identifierades även inför framtagningen av samrådsunderlaget i ett tidigare skede av
planeringsprocessen varför de har behållit sin ursprungliga numrering i Tabell 1. Det objekt
med störst naturvärde är en lindallé med påtagligt naturvärde (objekt nr 5 i Tabell 1, Figur
6).
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Figur 6 Lindallé med påtagligt naturvärde som även omfattas av generellt biotopskydd.

De två andra naturvärdesobjekten utgörs dels av en ruderatmark mellan järnvägen och
vägen i den norra delen av planområdet (objekt nr 1 i Tabell 1), dels vägrenen längs väg 936
mellan Stångby och Håstad (objekt nr 7 i Tabell 1). Dessa objekt bedöms ha ett visst
naturvärde (klass 3). Inga objekt med högt naturvärde (klass 2) eller högsta naturvärde
(klass 1) identifierades vid naturvärdesinventeringen.
Tabell 1 Identifierade naturvärdesobjekt. Objektnummer hänvisar till numrering i figur.
Objekt

Biotop

Värdeklass

Beskrivning och motivering

1

Torr

Visst

Grusplan med enstaka växter. Mest skräppor och maskrosor.

ruderatmark

naturvärde

Ganska grovt grus. Visst biotopvärde med öppet grus/sand,

(klass 4)

som kan vara viktig för insekter. Obetydligt artvärde.
Naturvårdsart: rölleka.

5

Allé

Påtagligt

Lindallé med ganska unga träd, som tidigare har varit

naturvärde

hamlad. Träden är ca 150 cm i omkrets. Gott om mossa och

(klass 3)

lavar på träden dock inga naturvårdsarter. Visst biotopvärde
med lindar i allémiljö. Lindar är en viktig nektarresurs för
insekter samt att träden har betydelse som tillflyktsort och
spridningsväg för lokalfaunan i ett annars produktivt
jordbrukslandskap. Visst artvärde med enstaka signalarter.
Naturvårdsarter: skogslind, svartkämpar, rölleka.
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7

Vägkants-

Visst

Vägkantsvegetation. Mest krusskräppa, palsternacka, renfana

vegetation

naturvärde

och gråbo. Visst biotopvärde med blommande vägkantsflora.

(klass 4)

Dock endast svartkämpar och rölleka som förekommer över
hela området. Övriga naturvårdsarter enstaka förekomster.
Naturvårdsarter: rölleka, svartkämpar, gulsporre, gåsört,
blåhallon.

Arter som identifierades vid naturvärdesinventeringen den 16 augusti 2018 redovisas i
Tabell 1 för respektive naturvärdesobjekt. I Tabell 2 redovisas rödlistade arter som påträffats
inom inventeringsområdet. Inga fridlysta eller strikt skyddade arter påträffades.
De två rödlistade arterna alm och ask (se Tabell 2) förekommer främst i form av sly. En
äldre ask med höga naturvärden står på en av tomtmarkerna längs vägen (se Figur 7). Både
alm och ask minskar kraftigt på grund av sjukdom.
Tabell 2 Rödlistade arter som identifierades vid naturvärdesinventeringen 2018.
Artnamn

Latin

Rödlistning/skyddsklass

Källa

Alm

Ulmus glabra

Akut hotad (CR)/-

Fältinventering

Ask

Fraxinus exelsior

Starkt hotad (EN)/-

Fältinventering

Inga invasiva arter identifierades vid inventeringen.
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Figur 7 Identifierade naturvärdesobjekt och rödlistade arter inom inventeringsområdet. Förekomst av
arter visas som punktobjekt.
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Biotopskyddade objekt
Lindallén samt tre öppna diken i jordbruksmark bedöms omfattas av det generella
biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § Miljöbalken (se Figur 8). Allén beskrivs i Tabell 1 (se
objekt 5).
Dikena ligger mellan väg 936 och omgivande åkermark och bedöms ha låga naturvärden.
Samtliga diken saknade vatten vid inventeringen 16 augusti 2018. Diket som ligger väster
om vägen strax norr om Stångby (se Figur 8) berörs av projektets åtgärder.
I storskaliga jordbruksområden är små biotoper som till exempel alléer och enstaka
kvarlämnade gamla träd extra viktiga som spridningskorridorer, refuger och habitat för
många arter. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd som kan skada naturmiljön. Vid arbetet med vägplanen ska biotoperna beaktas
och intrång ska undvikas så långt det är möjligt.
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Figur 8 Objekt som omfattas av generellt biotopskydd.

4.5.2.

Kulturmiljö

En kulturarvsanalys har utförts i syfte att redovisa kända och lagskyddade kulturhistoriska
värden. Kulturarvsanalysen tar sin utgångspunkt i en korridor som är mellan 30 och 130
meter bred som i det följande benämns analysområdet (se Figur 2 för avgränsning).
Utblickar görs i de fall kulturhistoriska sammanhang och förståelse för kulturlandskapet
kräver det.
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Landskapets historia
Det landskap som möter oss idag i analysområdet präglas av de rationaliseringar som
enskiftet möjliggjorde men även en omläggning till ett mer industriellt jordbruk som skedde
från 1800-talets mitt och in på 1900-talet.
Områdets historia går dock mycket längre tillbaka. I analysområdet och dess närhet finns
flera boplatser och lösfynd från stenålder registrerade. Huvudsakligen kan dessa dateras till
bondestenåldern utifrån fyndmaterial och arkeologiska undersökningar i närområdet.
Bronsålderns bosättningar verkar i flera fall vara de samma som under stenåldern men flera
nya platser kan komma att påträffas då boplatslämningar inte är synliga ovan mark.

Figur 9 Tidsaxel

Boplatslämningar från äldre järnålder har påträffats söder om Stångby stationssamhälle.
Under järnålderns slutskede verkar de historiska bytomterna komma att bebyggas. Mindre
undersökningar har skett inom Håstad bytomt. Vid kyrkan, i kyrkogårdsmuren, hittades ett
runstensfragment år 1907. Runstenen är i sin helhet avbildad på 1700-talet och texten tyder
på att det i närområdet funnits ett gravfält. Inskriptionen lyder:
Brande gjorde disse kumler efter sin fader Gubbe, samman med Inge, Gubbes Faelle
Håstad är även nämnt i Nordens äldsta bevarade dokument, ett donationsbrev av Knut den
Helige från år 1085, då skrevs namnet Hastatum. En kyrka i gotisk stil byggdes på platsen
under 1200-talet.
Det förhistoriska markutnyttjandet har säkerligen varit inriktat på betesdrift men en
succesiv övergång till spannmålsodling har skett. I de historiska kartorna ser vi att byarna i
området varit stora, med upp till 23 gårdar. Längs vattendragen som funnits i området fanns
ängsmarker insprängda vilket ger bilden av ett mer mosaikartat landskap än det vi ser idag,
se Figur 10.
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Figur 10 Storskifte över Håstads by. Åkermarken är fördelad på tre vångar (gärden) och ängsmarken
(mörkgrön) ligger i norr längs Kävlingeån och i byns västra del. Ängsmark finns även insprängt bland
åkertegarna och följer de dåvarande sankdragen.

I området har även dramatiska händelser skett, händelser viktiga för Sveriges och Danmarks
historia. På senhösten år 1676 låg den svenska armén förlagd norr om Kävlingeån vid Lilla
Harrie. Den danska armén hade sina ställningar mellan Odarslöv i öster och platsen för
nuvarande Stångby stationssamhälle i väster. Den danska armén bestod av 13–15 000
soldater och omkring 10 000 hästar. De båda arméernas påverkan på omkringliggande
landskap måste ha varit betydande. Flera byar och socknar har säkerligen varit helt
plundrade och värst drabbat ska enligt uppgift Håstads by varit, vars byggnader helt
plockats ner för att användas i härlägren som byggnadsmaterial och ved. Den fjärde
december anfaller svenskarna och slaget vid Lund är ett faktum. Cirka 9 000 man stupade
vid slaget och tack vare att svenskarna vann kunde man behålla Skåne som en del av riket.
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Figur 11 Karta över ungefärlig utbredning av den svenska respektive danska arméernas härläger
1676. Kartan förmedlad av länsstyrelsen 2018-02-15.

Inga spår efter slaget eller härlägerplatserna syns idag i terrängen men arkeologiska
undersökningar i Stångby stationssamhälle har visat på flera fynd som kunnat belägga det
danska härlägret. Fler fynd kommer antagligen att påträffas i detta område.
Odlingslandskapet idag är präglat av enskiftets uppdelning av byarna med rationellt
brukade, stora åkrar. De tidigare vattendragen har täckdikats och ängsmarkerna odlats upp.
Enskiftet innebar också förändringar av kommunikationer då de nya gårdslägena krävde
nya vägar. I området drogs även stambanan fram mellan åren 1856 och 1862. Längs med
stambanan anlades nya stationer kring vilka stationssamhällen växte fram. Detta kom, som i
fallet Stångby, att innebära en centrumförskjutning från det gamla sockencentrumet till det
nya stationssamhället som började växa fram från sekelskiftet 1800/1900.
Stationssamhället har sedan utökats under 1900-talets andra hälft då arbetspendlingen till
Lund ökat från området.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram: kulturmiljöstråk
I länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne lyfts två kulturmiljöstråk fram som berör
analysområdet, Kävlinge å och Södra stambanan (Figur 12).
Kävlingeån var under vikingatid, benämndes då Lodda älv, en viktig transportled in i landet.
Kävlinge och Löddeköpinge uppstod vid vadplatser över ån vilka var naturliga mötesplatser
där tings- och handelsplatser uppfördes. Kävlingeån har även under lång tid utnyttjats för
drift av kvarnar och industrier. Motiv för bevarande är de sanka strandängarna som
utnyttjats för bete under lång tid. Det är av stort värde att denna hävd fortgår. Till detta hör
de verksamheter, kvarnar och tidiga industrisamhällen som kan kopplas till Kävlingeån.
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Dessa har ett särskilt värde och är av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av
landskapet.
Det andra utpekade kulturmiljöstråket Södra stambanan består av en cirka 550 meter bred
korridor längs järnvägslinjen. Södra stambanan var av stor betydelse för förbindelserna
inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som
fortfarande har stor betydelse för svensk infrastruktur.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram: Kulturmiljöer
Analysområdets östra och norra del berör den utpekade kulturmiljön Svenstorp-ÖrtoftaEllinge-Skarhult-Gårdstånga. Området sammanfaller, för delen som berörs av
kulturarvsanalysen, till stor del med riksintresse (M:K 45). I länsstyrelsens motiv för
bevarande är godsen med tillhörande alléer och bebyggelse och hur området illustrerar
kulturlandskapets utveckling särskilt från 1800-talets jordbruksreformer till nutida
storgodsdrift.
Utvärderad bebyggelse
Söder om Håstad ligger Håstads boställe som är medtaget i Lunds kommuns
bevarandeprogram. Mangårdsbyggnaden med ekonomibyggnader är uppförda under
perioden 1900-1909. En allé från väg 936 utgör entrén till gården. Mangårdsbyggnaden
bildar tillsammans med ekonomibyggnaderna en av områdets större gårdsenheter och
speglar storgårdens bebyggelsestruktur.
Riksintresse för kulturmiljövården (Miljöbalken 3 kap 6 §)
Analysområdets norra del berörs av riksintresse för kulturmiljövården, Svenstorp-Hviderup,
Flyinge. Västra Hoby (M:K 45). Riksintresset omfattar ett vidsträckt slotts- och
odlingslandskap kring Kävlingeån med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet
som sedan stormaktstiden präglats av godsförvaltningen vid slotten Svenstorp och Hviderup
samt Flyinge kungsgård. De spår som godsförvaltningen lämnat på landskapets och
bebyggelsens utformning samt kyrkornas utveckling i området motiverar riksintresset. Även
de talrika fornlämningsmiljöerna med stenkammargravar, dösar, gånggrifter från
stenåldern samt bronsåldersgravfält med monumentala högar samt kyrkbyar med
medeltida, senare omgestaltade kyrkor, med tillhörande välbevarat byggnadsbestånd har
medtagits som uttryck för riksintresset.
Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.
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Figur 12 Översikt över kulturmiljöintressen i utredningsområdet.
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Fornlämningar
I och i anslutning till området finns flera registrerade fornlämningar. I analysområdet finns
även lämningar och objekt registrerade som övrig kulturhistorisk lämning och
bevakningsobjekt. Dessa objekt kan vara indikationer på att fornlämning finns i området
eller att en bytomt är bebyggd i dagsläget. En förnyad bedömning eller en arkeologisk
utredning kan visa att även dessa ska betraktas som fornlämning. Fornlämningar som kan
komma att beröras redovisas i Tabell 3.
Flera av fornlämningarna utgörs av boplatser. Dessa har vanligen endast avgränsats utifrån
fynd i ytan. Vid eventuella arkeologiska förundersökningar av boplatser, men även andra
lämningstyper, som syftar till att avgränsa och karaktärisera lämningen, kan dessa komma
att bli större eller mindre. I området finns troligen ett stort antal oregistrerade lämningar
som idag ligger under åkermarken. Det kan vara lämningar kopplade till slaget vid Lund
men även boplatser och bortplöjda gravar från olika tider. Resultat från kommande
arkeologiska utredningar kan resultera i kunskap om nya fornlämningar och att ytterligare
fornlämningar berörs. Fornlämningar regleras av kulturmiljölagen och länsstyrelsen fattar
beslut rörande fornlämningar.

Tidigare
arkeologiska
åtgärder

Boplats

Fornlämning

Fornminnesinventering 1985

Boplats

Fornlämning

Vallkärra
72

Militär
mötesplats

Valkärra
75
Valkärra
76
Håstad 5:1

Boplatslämning,
övrig
Boplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning
Undersökt och
borttagen
Fornlämnng

Arkeologisk utredning år 2015,
arkeologisk förundersökning år
2016
Arkeologisk utredning 2018 (ej
avrapporterad)

Boplats

Fornlämning

Arkeologisk utredning 2018 (ej
avrapporterad)
Arkeologisk utredning 2018 (ej
avrapporterad)
Fornminnesinventering 1985

Håstad 9:1

Boplats

Fornlämning

Arkeologisk utredning 2005

Håstad
18:1

Bytomt
(Håstad)

Bevakningsobjekt

Arkeologisk förundersökning
2004, 2005 och 2006 (ej inom
korridoren)

4.5.3.

Kommentar
/Möjlig åtgärd

Antikvarisk
bedömning

Vallkärra
13:1
Vallkärra
71

FMIS nr

Lämningstyp

Tabell 3 Tabell över forn- och kulturlämningar som kan komma att beröras av ny gång- och cykelväg.
Länsstyrelsen beslutar om åtgärder.

Ej avgränsad – Arkeologisk
förundersökning
Ej avgränsad – Arkeologisk
undersökning
Ej avgränsad, kan komma att
bedömas som fornlämning –
Arkeologisk förundersökning
Ligger inom Vallkärra 72.
Ej avgränsad – Arkeologisk
förundersökning
Ej avgränsad – Arkeologisk
förundersökning
Ej avgränsad – Arkeologisk
förundersökning
Möjlig fornlämning –
Arkeologisk förundersökning

Rekreation och friluftsliv

Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet är begränsat eftersom omgivningen domineras av
jordbruksmark. Det är främst på mindre vägar och markvägar som det finns möjlighet att
röra sig i landskapet. Både cyklister och joggare använder sig av väg 936 mellan Stångby och
Håstad. I anslutning till Håstad, norr om byn rinner Kävlingeån, ett område som utpekas
som ett attraktivt rekreationsstråk.
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Kävlingeån omfattas av riksintresseområde för friluftslivet Kävlingeån från Vombsjön till
Bjärred (FM 09) (Miljöbalken 3 kap 6 §) se Figur 4. Riksintresseområdet instiftades i maj
2017 och följer Kävlingeåns sträckning från Vombsjön i öster till utloppet i Lommabukten i
höjd med Bjärred i väster. Riksintresset är baserat på intresseväckande natur- och
kulturvärden, tilltalande landskapsbild, artrikedom, förekomsten av sammanhängande
gröna stråk, vattenanknutna friluftsaktiviteter samt naturvärden som kan bestå även vid
ökad besöksfrekvens. De åtgärder som beskrivs kunna påtagligt skada områdets värden är
särskilt hindrande bebyggelse och andra anläggningar i strandområdet. Även försämring av
vattenkvaliteten kan skada värdena. I Lunds kommuns Grönstruktur- och
naturvårdsprogram nämner man behovet av att utveckla stråk från tätorterna ut i
landskapet. Ett av dessa stråk kallas Stångbystråket och föreslås gå från Ladugårdsmarken i
Lund via Stångby till Västra Hoby, Håstad och Kävlingeån.
Ridning är en populär aktivitet i området. Torns ryttarförening ligger sydväst om Stångby.
Härifrån finns en befintlig ridväg fram till Stångby. I den fördjupade översiktsplanen för
Stångby planeras för fortsatta ridvägar väster om Stångby och norrut.

4.5.4.

Naturresurser

Utredningsområdet berör huvudsakligen jordbruksmark som är av högsta produktionsklass
(10 på en skala 1–10) (Figur 13). I området längs Kävlingeån norr om Håstad är
jordbruksmarken något mindre produktiv (klass 6). Skogsbruk förekommer inte.
Jordbruk är enligt 3 kap. 4 § miljöbalken av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Figur 13 Utredningsområdet domineras av jordbruksmark.
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4.5.5.

Mark- och vattenmiljö

Två potentiellt förorenade områden har identifierats i närheten av utredningsområdet. Cirka
500 meter sydväst om utredningsområdet ligger ett före detta bekämpningsmedelslager och
plantskola som har identifierats som MIFO klass 2 (punkt 3 i Figur 14). Tidigare har det
även legat en bil- och båtverkstad och en maskinstation på fastigheten. Det bedöms inte
troligt att föroreningar sprids till utredningskorridoren från riskobjektet.
Håstads tipp, som är en deponi för hushållsavfall, ligger 60 m norr om utredningsområdet
(punkt 1 Figur 14). Det finns en viss risk att lakvatten från deponin kan förekomma i
utredningskorridoren, men då markytan lutar åt norr, mot Kävlingeån, är det troligt att även
grundvattnet strömmar i denna riktning, d.v.s. bort från utredningskorridoren.
Inom utredningsområdet är marken påverkad av vägtrafiken som kan generera diffusa
utsläpp av tungmetaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och andra oljekolväten. På
jordbruksmark kan det förekomma diffus spridning av föroreningar i form av
bekämpningsmedel, olje- och bränslespill från traktorer och andra arbetsfordon samt
metaller från konstgödsel.

1

2
3

Figur 14 MIFO-objekt och objekt med tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i anslutning till
utredningsområdet. 1. Håstads tipp. Punkt 3. Före detta bekämpningsmedelslager och plantskola.
(Punkt 2. Före detta garveri. har avgränsats bort i det föregående skedet av projektet).

En miljöteknisk markundersökning har utförts med syfte att klarlägga
föroreningssituationen i berörda markområden och vägdiken inom korridoren för den
planerade gång- och cykelvägen. Undersökningen utförs för att på ett tidigt stadium
klarlägga om det längs planerad sträckning förekommer föroreningar i marken som kan
beröras av schaktningsarbeten eller påverkas på annat sätt som följd av projektet.
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Dikesprovtagning har skett längs de delar av utredningskorridoren där gång- och cykelvägen
planeras att anläggas så nära väg 936 att schakt i diken är nödvändig. Jordprov har uttagits i
sex provpunkter som placerats ut för att täcka upp undersökningsområdet längs med
vägsträckningen.
Eftersom rivning av asfalt inte bedöms bli aktuell har inga asfaltsprover tagits ut för analys i
detta skede. Grundvattenprovtagning har inte utförts eftersom länsvattenhållning och
schakt under grundvattenytan inte bedöms krävas.
Grundvatten
Grundvattenförekomsten Kågeröd (SE 618925–133477) har en huvudsaklig utbredning
öster, norr och söder om utredningsområdet (Vatteninformationssystem Sverige, VISS).
Grundvattenförekomsten har enligt VISS god kemisk och kvantitativ status som fastställts
som miljökvalitetsnorm.
Vattenskyddsområden förekommer inte inom utrednings- eller influensområdet.
Ytvatten
Utredningsområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde som mynnar i
Lommabukten norr om Bjärred. Kävlingeån rinner norr om Håstad och i ungefärlig östvästlig riktning. Kävlingeån, delen Bråån-Ålabäcken, rinner samman med Bråån, som
ansluter norrifrån vid Örtofta. Kävlingeån, delsträckan Havet-Bråån fortsätter västerut och
mynnar i Lommabukten. Kävlingeån och Bråån omfattas av miljökvalitetsnormer för
ekologisk och kemisk status, som beskriver ambitionsnivå för önskat tillstånd, och som
redovisas i Tabell 4. En verksamhet som medför en försämring av ekologisk eller kemisk
status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål är inte tillåten.
Tabell 4 Ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer.
Vattenförekomst

Nuvarande status

Kvalitetskrav 2027

Kävlingeån, delsträcka

Otillfredsställande ekologisk status.

God ekologisk och kemisk status

Bråån-Ålabäcken

Uppnår ej god kemisk status.

(undantaget kvicksilver,

(SE618289-134590)

kvicksilverföreningar och
bromerad difenyleter).

Bråån (SE618722-135547)

Måttlig ekologisk status. Uppnår ej

God ekologisk och kemisk status

god kemisk status.

(undantaget kvicksilver,
kvicksilverföreningar och
bromerad difenyleter).

Kävlingeån, delsträcka

Otillfredsställande ekologisk status.

God ekologisk och kemisk status

Havet-Bråån (SE618685-

Uppnår ej god kemisk status.

(undantaget kvicksilver,

133 000)

kvicksilverföreningar och
bromerad difenyleter).
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Utredningsområdet ligger inom område med förbud mot markavvattning enligt miljöbalken
(11 kap. 14 § första stycket) och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera.
Dikningsföretag
Dikningsföretag med båtnadsområden redovisas i Figur 15. Inga dikningsföretag berörs
direkt. Dikningsföretag, Vallkärratorn nr 8 år 1924, ligger strax nordväst om Stångby och
dikningsföretag Vallkärratorn-Hoby av år 1950 ligger sydväst om utredningsområdet.
Det finns inga brunnar registrerade i SGUs kartvisare inom utredningskorridoren (SGU,
2017). Dock kan det finnas brunnar som ligger i fel läge i SGUs kartvisningsverktyg, eller
som inte är registrerade av SGU.

Figur 15 Dikningsföretag.
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4.5.6.

Hälsa och säkerhet

Trafiksäkerhet
Vad gäller trafikolyckor på de aktuella vägarna har det enligt STRADA inträffat fem olyckor
på sträckan från år 2007 fram till mitten av 2017. En av dem var lindrig singelolycka med
personbil och en var mötesolycka mellan motorfordon med dödligt utfall. Resterande tre
olyckor var singelolycka på cykel med måttliga och lindriga skador som följd.
Mjältbrand
I Lunds kommun finns inrapporterade fall av mjältbrandsutbrott under första delen av
1900-talet. Enligt en kartläggning av mjältbrandsutbrott av Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA) kan gårdar inom eller i närheten till utredningsområdet ha varit spärrade så
sent som på 1940-talet (SVA, 2017-12-14). Anvisningen vid tiden för utbrotten var att gräva
ned djuren på avlägsen plats, men det finns ingen information om var gravarna finns (SVA,
2017-12-14).
Mjältbrandsbakterier är sporbildande varför de kan vara mycket långlivade. Försiktighet bör
därför iakttas vid gräv- och schaktarbeten i området. Eftersom människor inte alls är lika
känsliga för mjältbrandssmitta som betande djur, är det mycket låg risk för att människor
ska smittas vid grävarbeten i närheten av och i en mjältbrandgrav enligt Statens
veterinärmedicinska anstalt.

4.6.
4.6.1.

Byggnadstekniska förutsättningar.
Geoteknik

Generellt råder goda geotekniska grundläggningsförutsättningar längs den planerade gångoch cykelvägen. Jordlagren utgörs huvudsakligen av cirka 0,3 – 0,7 meter mullhaltig ytjord
som vilar på lermorän ner till undersökt djup, cirka 4 meter under befintlig markyta.
Lokalt inom områdets centrala del förekommer siltlager, högst cirka 2 meter mellan
vegetationsskiktet och lermoränen.
I områdets norra del, närmast Håstad, där den blivande gång- och cykelvägen ansluter till
befintlig gång- och cyeklväg övergår lermoränen till sand och grusig sand ner till undersökt
djup, cirka 4 meter under befintlig markyta.
Gång- och cykelvägen bedöms huvudsakligen kunna grundläggas på konventionellt sätt utan
specifika förstärkningsåtgärder efter utskiftning av befintlig mullhaltig ytjord. Lokalt, inom
områden med silt direkt under den mullhaltiga ytjorden, kan viss utskiftning, med hänsyn
till tjällyftning, krävas.
I samband med utförd fältundersökning har vatten påträffats och avlästs, i några
undersökningspunkter, på cirka 1,5 – 3,5 meter djup under befintlig markyta. I läget för
blivande skärning har inget vatten avlästs i utförda undersökningspunkter men innan och
efter skärningen har vatten avlästs på cirka 2 – 2,5 meter djup under befintlig markyta.

33

4.6.2.

Kablar och ledningar

Inom det aktuella området finns följande ledningsägareidentifierade i detta skede:
•

Skanova

•

IP-Only Networks AB

•

Tele2 Sverige AB

•

Perspektiv Bredband AB

•

Telenor Sverige AB

•

Kraftringen Opto, Kraftringen Fjärrvärme, Krafringen El

•

Skånska Energi Nät AB

Inom området finns luftburna ledningar som stöds upp av fackverksstolpar. Övriga kablar
och ledningar är markförlagda. Hänsyn till dessa måste tas vid vidare planering.
Utmed väg 936 finns både längsgående och korsande kabelstråk. Vid Stångby och ca 1000m
österut mot Håstad ligger ett större fiberstråk samt ett fjärrvärmestråk. Dessa korsar sedan
väg 936 till dess östra sida. Efter detta finns kortare längsgående kabelstråk samt några
korsande opto- och högspänningsledningar. Det förekommer även en del inkopplingar av
opto till fastigheter.

5. Den planerade gång- och cykelvägens
lokalisering och utformning med motiv
5.1.

Val av lokalisering

Valt alternativ följer väg 936 och uppfyller kraven på att binda ihop cykelpendlarstråket
Lund-Eslöv, förbättra tillgängligheten mellan orterna Stångby och Håstad samt att öka
andelen pendling med cykel. För att gång- och cykelvägen ska användas krävs det att den är
trafiksäker, attraktiv och upplevs som gen, trygg och bekväm. Sträckningen är gen med få
svängar och passerar i utkanten av de båda orterna Stångby och Håstad längs med väg 936
vilket gör att gång- och cykelvägen inte upplevs om allt för avskild.
Valt alternativ har inga okända kostnadsdrivande poster.
Bortvalt alternativ
Bortvalt alternativ längs med järnvägen uppfyller kraven på att binda ihop
cykelpendlarstråket Lund-Eslöv samt att förbättra tillgängligheten mellan orterna Stångby
och Håstad. Dock är sträckningen något längre och ur ett regionalt perspektiv är
sträckningen en sämre koppling då den ligger mer avskilt från annan trafik och bebyggelse.
Avskildheten kan upplevas som otrygg och sträckan kan upplevas som svårorienterad.
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Järnvägsalternativet har framförallt två kostnadsdrivande poster vilka har påverkat valet att
förkasta sträckningen. Den första posten är suicidstängsel längs med järnvägen och den
andra urgrävning och återfyllnad på grund av gyttjeleran.

5.2.

Val av utformning

Gång- och cykelvägen utformas som en friliggande gång- och cykelväg. Då gång- och
cykelvägen utgör ett regionalt cykelpendelstråk har bredden valts till 3 meter exklusive
stödremsa mot respektive slänt 0,25 meter. Mellan gång- och cykelväg anläggs ett dike för
avvattning och för separation mot väg. Generellt är avståndet från gång- och cykelväg till väg
4,40 meter. Detta avstånd är satt utifrån behov av yta/volym för avvattning av gång- och
cykelvägen. Vid separation mindre än 2 meter separeras gång- och cykelvägen från vägen
med räcke. Avståndet till intilliggande mark på gång- och cykelvägens västra sida varierar
beroende på släntufall. Längs med sträckan har fyra normalsektioner definierats, vid bank,
skärning, trånga passager och åkeranslutning, se ritning 101T0401.
Typssektionen för gång- och cykelbanan uppfyller funktionen för gång- och cykelvägar som
klassas som övergripande förbindelser enligt VGU, Begrepp och grundvärden, kapitel
2.4.2.3 Cyklisters hastigheter. Gång- och cykelvägen dimensioneras efter en hastighet på 30
km/tim. Gång- och cykelvägens bredd möjliggör att dess funktion som gångstråk, lokalt
cykelstråk och pendlingsstråk för cyklister kan uppfyllas. Gång- och cykelvägen påverkar ej
befintlig väg 936 och trafiksäkerheten kommer att förbättras genom utformning av
separerad gång- och cykelväg istället för blandtrafik på en landsväg 80 km/tim.
Linjeföringen för gång- och cykelvägen mellan Stångby och Håstad följer väg 936. Gång- och
cykelvägen ansluter till befintlig gång- och cykelväg väster om väg 936 i höjd med
infartsvägen till Stångby Maskin AB. Gång- och cykelvägen sträcker sig sedan längs med
den västra sidan av väg 936 ända fram till Håstad och upphör strax norr om Hobyvägen där
den ansluter till befintlig gång- och cykelväg.
Gång- och cykelvägen följer, så långt som möjligt, befintlig profil på väg 936. På detta sätt
skapas en naturlig koppling till vägen. Linjeföringen ökar förutsättningen för regionala
pendelresor då orienterbarhet och genhet optimeras. Lutningskvalitén är stundvis låg för
samtliga cyklister, oavsett ålder eller kön. Stora höjdskillnader i befintlig terräng gör det
svårt att få till en flackare lutning om överblick och orientering ska bibehållas. Fotgängare är
inte lika känsliga för lutningar, lutningen längs sträckan är god för en frisk fotgängare. Dock
är lutningskvalitén stundvis låg för rörelsehindrad eller rullstolsburen fotgängare.
Då gång- och cykelvägen placeras separerad väster om väg 936 påverkas befintliga
anslutningar till åkrar och enskilda vägar. Samtliga befintliga anslutningar har bedömts
behöva vara kvar då de ligger i skifte mellan fastigheter eller i anslutning mot
åkeranslutningar på andra sidan väg 936. Gång- och cykelpassager vid åkeranslutningar och
fastighetsanslutningar är i samma nivå som befintliga anslutningar och utan kantsten.
Anslutningarna utformas som korsningstyp A och med utrymmesstandard anpassad till typ
av anslutning; åkeranslutning, fastighetsanslutning eller lokal/huvudgata.
Bortvalda alternativa utformningar
Den nya gång- och cykelvägen separerar inte gående och cyklister med målning dels då
cykeltrafiken är det prioriterade trafikslaget, dels då anslutande befintlig gång- och cykelväg
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inte har någon separering och en enhetlig upplevelse eftersträvas. Gång- och cykelvägen är
dock så pass bred att avsaknaden av separering inte bedöms vara något problem. Dessutom
kommer inte trafiken vara så omfattande att det bedöms uppstå konflikter mellan gående
och cyklister.
Ett minskat skyddsavstånd under 2 meter mellan gång- och cykelväg och väg 936 har valts
bort. Detta dels då 2 meter kan upplevas som osäkert av trafikanterna, dels då dikesvolymen
inte blir tillräcklig för dagvattenhanterngen. Större åtgärder i form av trummor och
dagvattenledningar skulle behöva komplettera avvattningen för att en sådan lösning ska
fungera.
Vid längdmätning 2/230–2/350 passerar gång- och cykelvägen nära befintlig fastighet. Ska
avståndet på 4,40 meter mellan gång- och cykelväg och väg bibehållas innebär detta ett
intrång på fastighet. Detta har valts bort och på aktuell sträcka har gång- och cykelvägen
placerats på avståndet 2,0 m och försetts med räcke som separationsform.
Vid åker- och fastighetsanslutningar har gång- och cykelvägens sträckning inte utformats så
att den passerar fem meter bakom korsningspunkten. Därmed tillåter utformningen inte att
en bil kan stå framför gång- och cykelvägen och vänta då den ska ut på väg 936. Detta har
valts bort då det är få fordon som nyttjar de anslutande vägarna samt att flödet på väg 936
är relativt lågt. En rak sträckning för gång- och cykelvägen innebär dessutom en genare väg
för fotgängare och cyklister och en god överblickbarhet. Det generella avståndet är dessutom
4,40 meter så hela gång- och cykelvägen kommer ändå inte blockeras.
Alla utom två anslutningar, fastighetsanslutning vid längdmätning 3/240 meter och
Hobyvägen vid 3/500 meter, föreslås som oreglerade. Detta då övriga anslutningar är
åkeranslutningar eller enskilda vägar som i förlängningen är fastighetsanslutningar.
Fastighetsanslutningarna kan ses som garageuppfarter eller liknande varför de automatiskt
ska väja för passerande trafik. Fastighetsanslutning vid 3/240 regleras med stopplikt då den
är placerad mittemot anslutande väg 940 vilken i sin tur är reglerad med stopplikt mot väg
936. Motivet är att skapa en helhetsbild i korsningspunkten. Hobyvägen är huvudgata och
regleras likt idag med stopplikt.
Upphöjd gång- och cykelpassage vid Hobyvägen har valts bort då trafikflödet på anslutande
väg Hobyvägen är lågt. Sikten i korsningspunkten bibehålls genom att buskage rensas och
att skärningen minskas genom schakt.
Det har även diskuterats en alternativ sträckning av gång- och cykelvägen för att undvika att
passera nära befintlig fastighet nämnd ovan. Den räta vägen in mot Håstad boställe kantas
av en allé som utgör en viktig del av bebyggelsemiljön då detta är entrén till kulturmiljön.
Att anlägga gång- och cykelvägen väster om bebyggelsen invid väg 936 skulle innebära en
påverkan på denna kulturmiljö. Detta alternativ berör även fornlämning Håstad 5:1 som är
en boplats som inte avgränsats vid registreringen utan kan vara större. En västlig placering
av gång- och cykelvägen innebär också att det blir svårare att bruka jordbruksmarken på
grund av fragmentering av åkermarken. Detta kan leda till mellanytorna kan komma att
växa igen vilket kan påverka landskapets öppenhet och framförallt minska upplevelsen av
entrén med den tydliga allén in till Håstad boställe.
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5.3.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta
och fastställs

I projektet finns inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som ska fastställas.

6. Effekter och konsekvenser av projektet
6.1.

Trafik och användargrupper

Gång- och cykelvägen sträcker sig längs med den västra sidan om väg 936 och ansluter både
i söder och norr till en befintlig gång- och cykelväg separerad från övrig trafik.
Gång- och cykelvägen skapar en gen regional koppling och är att föredra för långväga
cyklister. Gång- och cykelvägen följer väg 936 och skapar en överblickbarhet och
orienterbarhet. En gång- och cykelväg längs med väg 936 ger också en bättre
överblickbarhet än järnvägsalternativet. Då det pågår en större utbyggnad av Stångby finns
det en viss oklarhet kring anslutningar, vald sträckning påverkas minst av kommande
kommunala planer.
Gång- och cykelvägen kommer att vara belyst vilket bidrar till ökad trygghetskänsla för
gående och cyklister.
Längs en kortare sträcka passerar gång- och cykelvägen nära befintliga fastigheter. Genom
att separera gång- och cykelvägen med räcke minskas omgivningspåverkan och gång- och
cykelvägen behöver inte smalnas av och därmed försämras med avseende på framkomlighet
och trafiksäkerhet.
Dimensionerande hastighet är 30 km/tim. Då gång- och cykelvägen följer väg 936 befintliga
profil kommer lutningen att stundvis ha låg kvalité. Bredden på gång- och cykelbanan
möjliggör dock för omkörningar och att fotgängare och cyklister med olika förutsättningar
samtidigt kan nyttja sträckan.
Då landskapet är öppet och relativt flackt är man som gående och cyklist utsatt för väder och
vind. Gång- och cykelvägen saknar befintliga skydd mot vind på stora delar av sträckan.

6.2.

Lokalsamhälle och regional utveckling

Gång- och cykelvägen kommer att leda till positiva konsekvenser för lokalsamhället. En ny
gång-och cykelväg gör det smidigare och mer trafiksäkert att gå och cykla mellan Stångby
och Håstad. Den ökar rörelsefriheten för barn och unga som i större utsträckning har
möjlighet att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Gång- och cykelvägen är
gen för regionala pendlare och överblickbart för exempelvis rekreationscyklister som inte
känner till området, eftersom den sträckningen går längs med väg 936. Ur ett regionalt
perspektiv innebär den nya gång- och cykelvägen att det blir ett sammanhängande gångoch cykelstråk mellan Eslöv – Lund.
Gång- och cykelvägen ansluter till befintliga gång- och cykelbanor strax norr om Stångby
och strax söder om Håstad. Lunds kommun har planer på att utveckla Stångby norrut.
Gång- och cykelvägen kommer att ansluta och passera en sådan eventuell exploatering.
Samråd med Lunds kommun har genomförts angående detta.
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Gång- och cykelväg längs med väg 936 innebär mindre kontakt med upplevelsevärden
såsom befintlig äldre by- och kulturmiljöer då man endast passerar i utkanten av orterna.
Kontakten med det öppna landskapet kan upplevas som god, dock innebär sträckningen
längs med väg 936 att känslan av rymd kan kännas mer påtaglig.

6.3.

Miljö och hälsa

I detta avsnitt redovisas utbyggnadsalternativets påverkan på miljön. Konsekvenserna
beskrivs som stor, måttlig eller liten positiv konsekvens, obetydlig konsekvens eller stor,
måttlig eller liten negativ konsekvens. Förslag på åtgärder för att begränsa och eliminera
negativa effekter och konsekvenser beskrivs.
Sammantaget utgör gång- och cykelvägen en liten del av den planerade allmänna
samhällsutvecklingen i området och dess negativa konsekvenser för miljön är jämförelsevis
små.

6.3.1.

Naturmiljö

Inga områden med påtagliga naturvärden påverkas av projektet. De högsta naturvärdena är
kopplade till området kring Kävlingeån samt bebyggelse, alléer och villaträdgårdar som i
huvudsak ligger utanför utredningsområdet.
Längst i norr medför gång- och cykelvägen intrång i ruderatmark mellan väg 936 och
järnvägen som bedömts ha visst naturvärde och biotopvärde för insekter (naturvärdesobjekt
nr 1, Tabell 1). Inga höga naturvärden, skyddade eller rödlistade arter har identifierats inom
området. För att öka biotopvärdet för insekter efter utbyggnad föreslås delar av området
mellan gång- och cykelvägen och järnvägen anläggas som en öppen yta med grus/sand som
substrat. Detta utreds vidare i detaljprojektering. Avbanade jordmassor och matjord bör inte
läggas på dessa ytor. På övriga delar av restytan kan jordmassor återanvändas om det
bedöms lämpligt.
Några mindre träd i träddungen som står längs väg 934, Hobyvägen, öster om järnvägsbron
(se Figur 16) avverkas för att förbättra sikten i korsningen mellan väg 936 och väg 934.
Träden bedöms ha ringa naturvärden i sig. Dock är lövträd i jordbrukslandskapet värdefulla
då de skapar refuger och spridningskorridorer för många arter. I projektet föreslås lövträd
planteras dels längs gång- och cykelvägen i höjd med kyrkogården, dels på restytan mellan
järnvägen och den nya gång- och cykelvägen norr om väg 934 som skulle tillföra minst
motsvarande naturvärden som går förlorade.
Alm- och asksly rensas bort där det krävs för anläggningen av gång- och cykelvägen. Asken
med höga naturvärden som står på tomtmark (se Figur 7) berörs inte.
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Figur 16 Några träd i dungen längs väg 934 avverkas för att förbättra sikten i korsningen. Vy mot
söder.

Figur 17 Smal passage vid Håstad boställe. Vy norrut mot Håstad.

Vid den smala passagen förbi Håstad boställe minimeras intrånget i uppväxt vegetation
längs tomtmarken (se Figur 17) genom att gång- och cykelvägen anläggs intill väg 936 och
separeras med ett räcke. Genom att anlägga gång- och cykelvägen intill väg 936 undviks
även intrång i den biotopskyddade lindallén som står längs infarten till Håstad boställe.
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Under byggskedet ska allén avgränsas med stängsel eller liknande för att undvika
kompression av trädens rötter och påkörningsskador.
Vegetationen på slänter och i dike längs den västra sidan av väg 936 banas av för
anläggningen av diket mellan väg 936 och gång- och cykelvägen. Få naturvårdsarter
förekommer på vägrenen utmed väg 936 och anslutande vägar. I det storskaliga
jordbrukslandskapet är dock dessa viktiga för den lokala faunan som är helt beroende av
små värdebiotoper för att överleva. Avbaningsmassorna från vägslänterna kommer därför
återföras där lämpligt på ny slänt mot jordbruksmarken för att påskynda kolonisationen av
arter. Omfattning av detta kommer att studeras i detaljprojektering. Även ängsfröblandning
kan tillföras slänter för att påskynda etableringen. Naturvärdena kan stärkas ytterligare
genom att blommande buskar och sandmiljöer anläggs längs gång- och cykelvägen. Detta
studeras vidare i detaljprojektering. För att gynna blommande arter i driftskedet bör
slänterna slås och klippet bortföras.
Det biotopskyddade diket som ligger väster om väg 936, mellan vägen och jordbruksmarken,
ersätts av det nya diket mellan väg 936 och gång- och cykelvägen. Diket som påverkas har
inga stora naturvärden och inga kompensationsåtgärder bedöms aktuella att vidta eftersom
diket återställs.
Effekten av en tillkommande gång- och cykelväg längs väg 936 bedöms vara försumbar för
djurlivets möjligheter att korsa vägen varför konsekvensen för djurlivet ur denna aspekt
bedöms som obetydlig.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön som obetydliga.

6.3.2.

Kulturmiljö

En kulturmiljö är en kulturhistoriskt värdefull plats som visar på ett områdes historia och
gör det möjligt för oss idag att kunna förstå människorna förr i tiden. Kulturmiljöer
förändras över tid och förändringarna kan ske på olika sätt. En direkt eller fysisk påverkan
kan vara förstörelse eller intrång i en enskild lämning, miljö eller byggnad. En indirekt
påverkan kan vara en barriäreffekt, det vill säga att man skär av viktiga samband eller gör
strukturer svåra att uppfatta. Kulturlandskap är landskap påverkade av människan. Här
innefattas spår och lämningar från äldsta stenålder fram till idag.
Genom att känna till landskapets historia kan man också peka ut konkreta kulturmiljöer
som är viktiga för att värna landskapets historiska kvaliteter och utveckla dem på ett hållbart
sätt. Värdet i de kulturhistoriska lämningarna ligger i att de ger ett område karaktär.
Bedömningen av kulturmiljövärdet utgår också från om värdet har nationell, regional eller
lokal betydelse. Kulturmiljövärdena har här utgått från värdegrunderna kunskapsvärden,
upplevelsevärden och bruksvärden.

Figur 18 Matris över bedömningar över effekter och konsekvenser för kulturmiljöer.
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Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Kulturmiljöstråk
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram lyfter fram två kulturmiljöstråk och en större
kulturmiljö. Kulturmiljöstråken består av Kävlinge å och Södra stambanan. Den planerade
gång- och cykelvägens norra del berör Kävlinge å och denna del präglas idag av ett
kommunikationslandskap med stambanan väster om den planerade gång- och cykelvägen
och väg 936 i öster. I ytan mellan dessa finns idag en gång- och cykelväg och en
parkering/uppställningsyta varför förändringar i detta område inte bedöms skada det
utpekade kulturmiljöstråket.
Kulturmiljöstråket Kävlingeån bedöms därmed inte påverkas av projektets åtgärder.

Figur 19 Foto över norra delen av analysområdet mot söder.

I norra delen av analysområdet är även det andra utpekade kulturmiljöstråket Södra
stambanan. Järnvägsanläggningens skala med järnvägsbank och elstolpar gör att den är
mindre känslig för påverkan av en gång- och cykelväg. Inom analysområdet går järnvägen
dels på bank och dels i skärning.
De berörda delarna av kulturmiljöstråket har låga kulturhistoriska värden och effekten
bedöms som liten varför konsekvensen bedöms som liten.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Kulturmiljöer
En ny gång- och cykelväg innebär att åkermark tas i anspråk men med en placering invid
befintlig infrastruktur, väg 936, bedöms påverkan kunna bli liten för kulturmiljön
Svenstorp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdstånga.
Området sammanfaller, för delen som berörs av analysområdet, till stor del med riksintresse
(M:K 45). I länsstyrelsens motiv för bevarande är godsen med tillhörande alléer och
bebyggelse och hur området illustrerar kulturlandskapets utveckling särskilt från 1800talets jordbruksreformer till nutida storgodsdrift. Riksintressen och större landskap av detta
slag kan vara känsliga för förändringar. Områdenas storlek inbjuder till att göra små
förändringar som enskilt kan vara acceptabla men sammantaget kan den kumulativa
effekten bli att helhetsvärdet minskas och det blir svårare att uppleva kulturmiljöerna. Då
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planerad gång- och cykelväg anläggs invid väg 936 görs bedömningen att denna del av
kulturmiljön tål en sådan förändring.
Den aktuella delen av kulturmiljön Svenstorp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdstånga har låga
kulturhistoriska värden och effekten bedöms som liten varför konsekvensen bedöms som
liten.
Riksintressen
Påverkan på riksintresseområde för kulturmiljövården Svenstorp - Hviderup, Flyinge,
Västra Hoby bedöms som liten eftersom anläggningen kommer att följa befintlig
infrastruktur i landskapet.
Den aktuella delen av riksintresset har låga kulturhistoriska värden och effekten bedöms
som liten varför konsekvensen bedöms som liten.
Bebyggelse och kulturlandskap
Bebyggelsen är karaktärsskapande element i detta rationella jordbrukslandskap och en extra
känslig miljö utgör Håstad boställe, se fotografier i Figur 20. Mangårdsbyggnaden bildar
tillsammans med ekonomibyggnaderna och allé en av områdets större gårdsenheter och
speglar storgårdens bebyggelsestruktur. Bebyggelsen och allén berörs inte av den planerade
sträckningen av gång- och cykelvägen som följer väg 936. Bebyggelsemiljön med dess entré
med allén bibehålls. Gång- och cykelvägen anläggs i nivå med omgivande mark så att
upplevelsevärdet av allén inte minskas.
Bebyggelsen och kulturlandskapet i området bedöms sammantaget ha ett måttligt
kulturhistoriskt värde och effekten bedöms som liten varför konsekvensen bedöms som
liten-måttlig.

Figur 20 Foto. Allé in till Håstad boställe från öster. Till höger: Foto. Allé in till Håstad boställe foto från
söder.

Forn- och kulturlämningar
Kända fornlämningar eller dess fornlämningsområde kommer med stor sannolikhet att
beröras och därmed påverkas negativt, se Figur 21-Figur 24. Genom att gång- och
cykelvägen anläggs intill befintlig väg minimeras intrånget.
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Figur 21 Fornlämningar i gång-cykelvägens södra del. De registrerade fornlämningarna är inte
avgränsade.

Lite längre norrut ligger fornlämningen Håstad 9:1. Denna ligger omedelbart söder om
fastigheten Håstad 6:18 och förbi denna fastighet finns en bredare korridor, Figur 22. För
att minska intrång och ytterligare fragmentering av fornlämningen samt för att undvika att
fragmentera åkermarken så att det bildas ytor mellan befintlig väg och gång- och cykelvägen
som inte blir lönsamma att bruka anläggs gång- och cykelvägen intill väg 936.
Vid Håstad boställe är även en bredare korridor med anledning av de fastigheter som ligger
utmed väg 936, se Figur 23. Den räta vägen in mot Håstad boställe kantas av en allé som
utgör en viktig del av bebyggelsemiljön då detta är entrén till kulturmiljön. Genom att
anlägga gång- och cykelvägen i anslutning till väg 936 undviks påverkan på denna
kulturmiljö. Detta alternativ ligger även något lägre i terrängen vilket minskar
sannolikheten att fornlämning 5:1 kommer att påverkas.
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Figur 22 Fornlämning Håstad 9:1 i gång - cykelvägens södra del. Den registrerade fornlämningen är
inte avgränsad.

Figur 23 Kulturmiljön vid Håstad boställe.
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I norr berörs Håstad bytomt, Håstad 18:1, av planerad gång- och cykelväg, se Figur 24. I den
södra delen av bytomten kommer åtminstone två gårdslägen att beröras.

Figur 24 Karta över Håstad bytomt upprättad år 1777. På kartan är även dagens väg- och järnvägsnät
medtaget samt fornlämningar för att kunna orientera sig.

Flertalet fornlämningar utgörs av boplatser vilka inte har avgränsats i detta skede.
Avgränsningen görs inom ramen för en arkeologisk förundersökning.
De registrerade fornlämningarna som finns i området är inte synliga ovan mark varför deras
upplevelsevärde är ringa eller intet. Däremot finns det stor vetenskaplig potential i dem.
Härlägret efter det danska lägret från år 1676 och eventuella lämningar kopplade till slaget
vid Lund kan sättas in i ett nationellt (internationellt) perspektiv.
Fornlämningarna är känsliga för ingrepp varför det kommer att ställas krav på arkeologisk
utredning och efterföljande undersökningar om det inte går att undvika dem. Arkeologiska
undersökningar kommer även kunna ge ny eller kompletterande kunskap kring områdets
historia.
Sammantaget bedöms det kulturhistoriska värdet för forn- och kulturlämningar som
måttligt. Effekten bedöms som måttliga varför konsekvensen sammantaget bedöms som
måttlig.
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Åtgärder för att bibehålla och stärka kulturmiljöer
Dagens landskap inbjuder inte till rekreation utan idag utgör väg 936 endast en
transportsträcka mellan Stångby och Håstad. En gång- och cykelväg kommer innebära att
landskapet lättare kan upplevas.

6.3.3.

Rekreation och friluftsliv

Anläggningen av gång- och cykelvägen bidrar mycket positivt till möjligheterna för
rekreation och friluftsliv. Dels förbättras säkerheten för lokala gång- och cykeltrafikanter
och regionala cykelpendlare på sträckan Eslöv-Lund dels förbättras tillgängligheten till
viktiga målpunkter i Stångby och Håstad, såsom rekreationsstråket Kävlingeån.

6.3.4.

Naturresurser

Det totala intrånget i jordbruksmark uppskattas till cirka 2,6 hektar. Fragmentering av
jordbruksmarken undviks genom att gång- och cykelvägen huvudsakligen anläggs längs väg
936. Intrånget bedöms inte medföra att möjligheterna till att bruka marken påverkas
negativt. Sammantaget bedöms projektet medföra en obetydlig påverkan på naturresurser.

6.3.5.

Mark- och vattenmiljö

De misstänkt förorenade områden som identifierats vid markmiljöinventeringen påverkas
inte av projektets åtgärder eftersom de ligger utanför utredningsområdet.
Föroreningshalterna i analyserade jordprov överskrider inte tillämpliga riktvärden
(Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM) vilket innebär
att jordmassor kan återanvändas inom projektet utan risk från markföroreningar för
människor eller miljö. Inte heller i vägdikesmassorna har halter av föroreningar
överskridande Trafikverkets miljökriterier för vägdikesmassor påvisats varför de bedöms
kunna återanvändas inom projektet.
Emellertid överskrids halterna av bly, kadmium, kvicksilver och PAH Naturvårdsverkets
riktvärden för mindre än ringa risk (MRR) i prov uttagna i vägdiken och jord varför en
dialog ska hållas med tillsynsmyndigheten om jord- och vägdikesmassor ska återanvändas
externt.
Grundvatten
Anläggningen bedöms inte påverka grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Schakt kommer
inte att bedrivas under grundvattenytan. Varken tillfällig eller permanent bortledning av
grundvatten är aktuell.
Ytvatten
Gång- och cykelvägen ökar mängden hårdgjord yta i området och leder till en ökad
avrinning av vägdagvatten. Efter utbyggnaden av gång- och cykelvägen kommer
vägdagvatten från väg 936 och gång- och cykelvägen omhändertas på ett mer organiserat
sätt jämfört med den nuvarande situationen där dagvatten på delar av sträckan inte samlas
upp utan avrinner till omgivande jordbruksmark.

46

Huvuddelen av dagvattnet från befintlig väg och den nya gång- och cykelvägen avrinner mot
Kävlingeån norr om Håstad. Sträckan längst i söder avleds mot Stångby. Det är troligtvis
dikningsföretag ”Vallkärratorn-Hoby 1950” som är mottagare av dagvattnet vid Stångby,
vilket kommer att utredas i detalj i kommande skede.
Avvattningsanläggningen föreslås i möjligaste mån anläggas som ett öppet
avvattningssystem med trög avrinning genom avledning i diken med vegetationsbeklädda
slänter och med fördröjningsåtgärder för att skapa ytterligare uppehållstid. Detta medför ett
långsammare förlopp vid ett eventuellt utsläpp och större möjlighet till åtgärd innan vattnet
når recipienten. För att ytterligare öka uppehållstiden och fördröjningskapaciteten i dikena
kan genomsläppligt material placeras i botten av diket och fördröjningsvallar anläggas i
diket.
Diket ansluter till brunnar innan det leds vidare mot Kävlingeån. Som skydd mot att
eventuella utsläpp når Kävlingeån vid en olycka på väg 936 föreslås åtgärder vidtas så att det
finns möjlighet att stoppa flödet av vatten från systemet vid brunnarna innan det rinner
vidare till recipienten.
Gång- och cykeltrafik tillför inte någon förorening av dagvattnet och kommer således inte
leda till en ökad föroreningsbelastning på recipienten Kävlingeån. Vägdagvattenflödet
kommer att utgöra en obetydlig andel av Kävlingeåns totala flöde och har således ingen
påverkan. Den planerade gång- och cykelvägen bedöms således inte påverka statusen eller
miljökvalitetsnormerna för Kävlingeån.
Dikningsföretag
Avledning av vägdagvatten till dikningsföretag dimensioneras så att det inte överskrider de
flödeskrav som gäller för mottagande dikningsföretag. Flödeskraven för Vallkärrtorn-Hoby
är 1,4 – 1,5 l/s*ha. Inga dikningsföretag bedöms behöva läggas om. Konsekvenserna för
mark – och vattenmiljöer bedöms sammantaget som neutrala.

6.3.6.

Hälsa och säkerhet

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten förbättras då gång- och cykeltrafik separeras istället för att hänvisas till
blandtrafik på en landsväg med 80 km/tim.
På den nya gång- och cykelvägen bedöms ingen separation mellan gående och cyklister vara
nödvändig. Trafikflödet bedöms vara lågt och vägbredden, 3 meter, är tillräcklig för att
uppnå god trafiksäkerhet.
Då trafikflödet är lågt på anslutande vägar bedöms passeringen av dessa inte innebär några
större negativa effekter och konsekvenser på trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.
Mjältbrand
Vid anläggningsarbetet kan mjältbrandsgravar påträffas i området. Påträffas lämningar av
något som misstänks vara djurkadaver vid grävarbete ska arbetet avbrytas och kadavret
täckas över. Kontakt ska tas med markägare och länsstyrelse. Enligt information på Statens
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veterinärmedicinska anstalt (www.sva.se) är det dock mycket låg risk för att människor ska
smittas vid grävarbeten i närheten av och i en mjältbrandgrav. Vid grävmaskinsarbete i
mjältbrandsgrav behövs ingen särskild skyddsutrustning för maskinförare enligt SVA.
Däremot avrådes från grävarbete för hand i en mjältbrandsgrav och måste sådant arbete
utföras rekommenderas att skyddsutrustning används. En öppnad grav kan utgöra viss risk
för betande djur om den öppnas och djuren kommer i kontakt med sporer. Jordmassor från
gravar/misstänkta gravar får av denna anledning inte läggas på mark där idisslare betar, då
främst med kor och får i åtanke.

6.4.

Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning)

Ingen samhällsekonomisk bedömning utförs.

6.5.

Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

Inga aktuella fastslagna planer i anslutning till projektet har identifierats.

6.6.

Påverkan under byggnadstiden

Skydds- och försiktighetsåtgärder:
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•

Lindallén som står längs infartsvägen till Håstad boställe ska avgränsas fysiskt
under byggtiden med stängsel eller liknande för att undvika markkompression som
kan skada trädens rötter samt för att skydda mot påkörningsskador.

•

I byggskedet bör ytor för etablering och tillfälligt nyttjande undvikas i och i
anslutning till registrerade fornlämningar.

7. Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för utbyggnadsförslagets konsekvenser för hälsa och miljö
redovisas i nedanstående tabell.
Positiva konsekvenser

Oförändrat

Negativa konsekvenser

Miljöaspekt

Utbyggnadsalternativet

Landskapsbild

0 Obetydliga konsekvenser för landskapsbilden. GC-vägen placeras läng befintlig
infrastruktur och håller en låg profil i landskapet.

Naturmiljö

0 Obetydliga konsekvenser. Intrång i vegetation föreslås kompenseras med plantering
av träd längs gång- och cykelvägen. Möjlighet till och omfattning av plantering utreds i
detaljprojektering.

Kulturmiljö

- Små-måttligt negativa konsekvenser, främst med anledning av intrång i fornlämningar
med stor vetenskaplig potential.

Rekreation och
friluftsliv

+ Mycket positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv då det regionala gång- och
cykelstråket byggs ut och knyts samman med befintlig gång- och cykelväg som ansluter
vid Håstad.

Naturresurser

0 Obetydliga konsekvenser. Litet ianspråktagande av jordbruksmark.

Mark- och
vattenmiljö

0 Obetydliga konsekvenser. Tillförseln av vägdagvatten till recipienter förändras
marginellt genom anläggandet av den föreslagna gång-och cykelvägen.
Föroreningsbelastningen bedöms inte öka.

Hälsa och
säkerhet

+ Anläggningen av gång- och cykelvägen ger en säkrare trafikmiljö, framförallt för
oskyddade trafikanter.

7.1.

Projektmål

Övergripande mål
Den nya gång- och cykelvägen sammanlänkar befintliga stråk i det regionala cykelnätet.
Tillgängligheten mellan Lund och Eslöv förbättras därmed avsevärt då sträckan ersätter
cykling i blandtrafik utan möjlighet till att gå till fots. Linjesträckningen följer i största
möjliga mån befintligt väg 936 för att öka förutsättningen för regionala pendelresor då
orienterbarhet och genhet optimeras.
Projektmål
Gång- och cykelvägen har god bredd, få korsningspunkter med större vägar och är separerad
från övrig trafik, vilket ger en hög bekvämlighet. En separerad gång- och cykelväg ger ökad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Fotgängare och cyklister separeras inte med vägmarkering längs med sträckan. En del
fotgängare kan uppleva detta som en otrygghet men bedömningen har gjorts att gång- och
cykelvägens funktion och trafiksäkerhet inte försämras av detta då sikten och
överblickbarheten är god, linjeföringen tydlig samt att stråket ska anpassas till befintligt
gång- och cykelstråk för att skapa ett helhetsintryck.
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Då linjesträckningen följer befintligt väg 936 är lutningen flack strax norr om Stångby men
något kraftigare strax söder om anslutningen i Håstad. Lutningskvaliteten är på tre kortare
sträckor mindre god till låg för cyklister, rörelsehindrad gående och rullstolsburen. Sektion
möjliggör dock för omkörning/möte av cyklist vilket underlättar för pendelcyklister med
olika förutsättningar. Gång- och cykelvägen kommer att passera ett antal anslutningar i
form av fastighetsanslutningar och åkeranslutningar. Anslutningarna passeras i samma nivå
som befintliga anslutningar och med så rak sträckning som möjligt för att öka genhet och
överblickbarhet.
Tillgängligheten mellan Stångby och Håstad ökar, gång- och cykelvägen ansluter till
befintliga gång- och cykelvägar vilka i sin tur leder vidare in i de båda orterna. Vägvisningen
ska visa avstånd till både regionala och lokala mål för att öka tillgängligheten och
orienterbarheten.
Gång- och cykelvägen kommer att trafikeras av både fotgängare och cyklister vilka gör både
lokala och regionala resor. För att inbjuda till samtliga typer av resor har gång- och
cykelvägen gjorts 3 meter bred. Sektionen bridrar till att gång- och cykelvägen upplevs som
attraktiv, bekväm, framkomlig och trafiksäker.
Projektets effektmål
Den nya gång- och cykelvägen ansluter till befintlig gång- och cykelväg med lika
utformningsstandard vilket underlättar drift- och underhåll av sträckan.
Räcken mot väg 936 kommer att behövas längs 2/230–2/350 och 3/510–3/660, vilka
påverkar skötsel och underhåll.
Ny gång- och cykelväg uppmuntrar till såväl arbetspendling som rekreation till cykel, något
som är mycket önskvärt ur ett miljöperspektiv.

7.2.

Transportpolitiska mål

Utöver projektmålen har även de transportpolitiska målen varit vägledande i val av
utformning av gång- och cykelväg.
Övergripande 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 finns också funktionsmål och
hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Projektet bedöms bidra till det övergripande transportpolitiska målet genom att främja
hållbara färdmedel och möjliggöra trafiksäkra, trygga och gena stråk för gång- och cykel.
Funktionsmålet
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. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

50

Projektet bedöms bidra till att funktionsmålet uppfylls. Tillgängligheten mellan de båda
orterna ökar samt att den regionala förbindelsen förbättras för fotgängare och cyklister.
Sträckningen kan stundvis ha något sämre lutningskvalité men bredd och sträckning
minskar lutningens negativa påverkan.
Hänsynsmålet
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 det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås,
samt bidra till ökad hälsa.
Projektet bedöms uppfylla hänsynsmålet syfte och målsättning. Separerad gång- och
cykelväg förbättrar trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägen uppmuntrar till att gå eller cykla
vilket kan leda till förbättrad hälsa.

7.3.

Nationella miljökvalitetsmål

Av de 16 nationella miljömålen bedöms följande inte vara relevanta för detta projekt:
Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans, Levande
kust och skärgård, Levande skogar samt Storslagen fjällmiljö.

Figur 25. De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Projektet bedöms bidra positivt till måluppfyllelsen av målen Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, och Bara naturlig försurning genom att erbjuda ett
tillgängligt och säkert cykelstråk som kan bidra till ökad cykelpendling och motverka ökad
biltrafik med tillhörande utsläpp av växthusgaser.
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Projektet bedöms i viss mån bidra positivt till måluppfyllelsen för Ingen övergödning
och Levande sjöar och vattendrag genom möjligheten till ökad pendling med cykel och
minskad biltrafik och utsläpp av kvävehaltiga ämnen. Dagvatten från gång- och cykelvägen
samordnas med uppsamling av dagvatten från väg 936 och hanteras så att
näringsbelastningen på Kävlingeån inte ökar.
Projektet påverkar inte något grundvattenmagasin och således inte måluppfyllelsen av
Grundvattenkvalitet av god kvalitet. Inte heller måluppfyllelsen för Myllrande
våtmarker påverkas av projektet eftersom gång- och cykelvägen inte påverkar några
våtmarker såsom mossar, myrar, kärr, sumpskogar, strandmiljöer, småvatten, märgelgravar
med mera.
Jordbruksmark av högsta klass tas i anspråk för gång-och cykelvägen varför projektet
påverkar måluppfyllelsen Ett rikt odlingslandskap i liten omfattning negativt. Eftersom
gång- och cykelvägen anläggs längs befintlig väg blir intrånget i jordbruksmark litet.
Projektet bedöms bidra positivt till måluppfyllelsen av En god bebyggd miljö genom att
gång- och cykelvägen erbjuder förbättrade möjligheter till miljövänligt resande och
närrekreation. Möjligheterna att röra sig till fots och till cykel förbättras vilket uppmuntrar
till ökad fysisk aktivitet och förbättrar folkhälsan. Gång- och cykelvägen planeras intill
befintlig infrastruktur för att minimera markanspråk och fragmentering av jordbruksmark.
Anläggningen av gång- och cykelvägen bedöms inte negativt påverka uppfyllelsen av
miljömålet Ett rikt växt-och djurliv. Förekomst av skyddade arter och skyddade biotoper
har inventerats och intrång i höga naturvärden undviks. Vegetation som avverkas ersätts
genom att nya lövträd planteras på två platser längs gång- och cykelvägen. Avbaningsmassor
återbördas till slänter där lämpligt för att påskynda kolonisationen av arter.

8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och
bestämmelser om hushållning med mark och
vattenområden
8.1.

Allmänna hänsynsregler (2 kap MB)

Bevisbörderegeln
Föreliggande redovisning tillsammans med innehållet i miljöbeskrivningen visar att de
allmänna hänsynsreglerna följs.
Kunskapskravet
Kravet anses uppfyllt genom föreliggande miljöbeskrivning samt tillhörande
underlagsrapporter och undersökningar till samrådshandlingen. Kunskap om vägplanens
förutsättningar, effekter och konsekvenser har inhämtats från Länsstyrelsen i Skåne och
Lunds kommun samt genom inventeringar i fält.
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Försiktighetsprincipen
Principen innebär att om det finns en risk för skador eller olägenheter medför detta en
skyldighet att vidta åtgärder. Intrång i kulturhistoriska värden, naturmiljö och
biotopskyddade objekt har undvikits så långt som möjligt genom anpassning av gång- och
cykelvägens sträckning.
Produktvalsprincipen
Etablerade och väl beprövade produkter skall användas vid anläggningen av gång- och
cykelvägen. I projekt som genomförs inom Trafikverkets verksamhet är
produktvalsprincipen implementerad i de krav för farliga ämnen som Trafikverket har
fastställt och som tillämpas i samtliga entreprenader.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
När gång- och cykelvägen avvecklas i framtiden skall material till största delen återanvändas
eller återvinnas. Inom projektet ska så långt möjligt eftersträvas massbalans. Projektet
kommer att behöva hantera och transportera bort överskottsmassor.
Lokaliseringsprincipen
Projektet har föregåtts av åtgärdsvalsstudie, samrådsunderlag och en samrådshandling för
val av lokaliseringsalternativ. Alternativa sträckningar för gång- och cykelvägen har valts
bort bland annat med hänsyn till miljökonsekvenser och risk och säkerhet.
Skälighetsprincipen
Försiktighetsåtgärder som föreslås bedöms vara ekonomiskt rimliga i förhållande till
miljönyttan och i relation till projektets kostnader och nyttoeffekter.
Skadeansvaret
Det är den som orsakat en skada eller olägenhet för människors hälsa som är ansvarig för att
skadan blir avhjälpt. Om skador eller olägenheter uppstår till följd av projektet ansvarar
Trafikverket för att avhjälpa eller ersätta dessa.

8.2.

Hushållning med mark och vattenområden (3 kap MB)

Jordbruk är enligt 3 kap. 4 § miljöbalken av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
För projektet finns ingen annan mark än jordbruksmark att ta i anspråk för att möta
behovet av en säker och gen gång-och cykelväg på ett tillfredsställande sätt. Projektets
åtgärder bedöms inte innebära att möjligheterna till att bruka marken påverkas negativt.
Fragmentering av marken undviks genom att gång- och cykelvägen huvudsakligen anläggs
intill befintlig infrastruktur. Markägare kompenseras ekonomiskt för arealförluster.
Sammantaget bedöms projektets påverkan på hushållningen av jordbruksmark som mycket
liten eftersom gång- och cykelvägen anläggs intill befintlig infrastruktur och medför mycket
små markanspråk i förhållande till uppnådd miljönytta.
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Riksintresseområden för naturvården enligt 3 kapitel 6 § Miljöbalken och för friluftslivet
enligt 3 kapitel 6 § Miljöbalken påverkas inte av vägplanen. Gång- och cykelvägen medför
inte en ökad föroreningsbelastning på Kävlingeån eller Bråån.
Gång- och cykelvägen anläggs inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården
Svenstorp - Hviderup, Flyinge, Västra Hoby enligt 3 kapitel 6 § Miljöbalken. Påverkan på
riksintresseområde för kulturmiljövården bedöms som liten eftersom anläggningen kommer
att följa befintlig infrastruktur i landskapet.

8.3.

Miljökvalitetsnormer

Det finns enligt miljöbalken med förordningar miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
(Ramdirektiv 2000/60/EG, 2008/105/EG), luft och buller. Anläggningen av gång- och
cykelvägen kan inte i något avseende innebära en påverkan som leder till att en
miljökvalitetsnorm överskrids.
Tillförseln av vägdagvatten till yt- eller grundvatten förändras marginellt genom
anläggandet av föreslagen gång-och cykelväg. Förutsättningarna att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för intilliggande ytvattenförekomst, Kävlingeån bedöms därför inte
påverkas.

9. Markanspråk och pågående markanvändning
Vägområde för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva gång- och cykelvägen,
utrymme för bland annat väganordningar i form av vägdiken, vägmärken, slänter och
släntavrundningar. Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enligt denna vägplan
omfattar cirka 11 800 m2.
I vägplanen föreslås att cirka 16 700 m2 mark tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, se
plankartor, ritning 101T0201-101T0207. På plankartorna är områdena markerade med T.
Utöver detta tillkommer ianspråktagande av mark tillhörande samfällighet med en
omfattning gällande vägrätt på cirka 2 300 m2 och tillfälligt nyttjade cirka 170 m2.

10.

Fortsatt arbete

Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på detta
planförslag. Vid behov arbetas eventuella revideringar in i planförslaget. Efter det skickas
det färdiga förslaget för fastställelseprövning hos Trafikverket. Syftet med
fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning,
att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera.
När vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kan byggnationsfasen startas. Som ett
första steg i byggnationsfasen tas ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör
fram. Därefter kan byggnationen påbörjas.
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10.1.

Tillstånd och dispenser

Kulturmiljölagen
Fornlämningar förekommer inom utredningsområdet. Kända fornlämningar eller
fornlämningsområde kommer att beröras och därmed påverkas negativt. Åtgärder som kan
skada en fornlämning kräver tillstånd. För arkeologiska åtgärder samråder Trafikverket med
länsstyrelsen och söker de tillstånd som krävs enligt Kulturmiljölagen (KML Kapitel 2).
Arkeologiska utredningar bör utföras så tidigt som möjligt i processen för att klargöra
fornlämningssituationen då sannolikheten är stor att ytterligare okända lämningar
påträffas. Flertalet fornlämningar utgörs av boplatser vilket inte har avgränsats i detta
skede. Avgränsningen görs inom ramen för en arkeologisk förundersökning.
Generellt skyddade biotoper
Generellt skyddade biotoper enligt 7 kapitel 11 § MB förekommer inom utredningsområdet.
För intrång i objekt som omfattas av generellt biotopskydd inom vägområdet meddelas
undantag från biotopskyddsbestämmelserna i samband med att vägplanen fastställs och
vinner laga kraft enligt 7 kap. 11a § Miljöbalken.
Vattenverksamhet
Inga åtgärder har identifierats som är eller kan innebära vattenverksamhet. Trummor som
anläggs i projektet syftar endast till genomledning av dagvatten genom väganläggningen.
Artskyddsförordningen
Inga strikt skyddade eller fridlysta arter påverkas. Behov av dispenser från
Artskyddsförordningen (2007: 845) föreligger inte.
Strandskydd
Strandskydd råder längs Kävlingeån med 100 meter på ömse sidor om vattendraget (Figur
4). Utredningsområdet ligger i sin helhet utanför strandskyddat område.
Samråd enligt 12 kap 6 § MB
Inga åtgärder har identifierats som behöver samrådas enligt 12 kapitel 6 § Miljöbalken.
Miljöfarlig verksamhet
Resultatet av markmiljöundersökningar visar att jord- och dikesmassor bedöms kunna
återanvändas i projektet under förutsättning att de uppfyller tekniska krav. Det föreligger
inte något behov av avhjälpande åtgärder.
Om djupare schakt än 0,3 meter blir aktuell i diken ska kompletterande provtagning utföras.
Om asfalt ska rivas behöver provtagning med avseende på PAH utföras.
Om det i byggskedet påträffas massor med misstänkt föroreningsinnehåll ska dessa läggas
på upplag och klassificeras avseende föroreningsinnehåll för beslut avseende vidare
hantering.
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11.
11.1.

Genomförande och finansiering
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 järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2
kap 12-15§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 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 gång- och cykelvägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens
plankartor.
När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta
innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men
också skyldighet om fastighetsägare begär det, att lösa in mark som behövs permanent för
gång- och cykelvägen. 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:
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•

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
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

Projektet genomförs med hänsyn till framtida detaljplaner beträffande ytbehov. Framtida
planering tas dock inte med vid beskrivning och utformning av ny gång- och cykelväg då
detta projekt bedöms ligga i närmare tidshorisont.

11.3.

Finansiering

Utbyggnaden av ny gång- och cykelväg är statligt finansierat med samfinansiering med
Lunds kommun.
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