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Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår som en del i arbetsplanen för de planerade tätortsåtgärderna utmed väg 101 i södra Skåne. Den är framtagen av Atkins Sverige AB på uppdrag av
Vägverket under våren 2009.
Ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningen är Eva Kühl. Fredrik Ribendahl ochFredrik Karlsson
har gjort kartor och illustrationer. Fredrik Ribendalh har fotograferat och Jonas Persson tagit
flygbilder. Granskningen har gjorts av Petra König.
Malmö, 2009-06-16

Atkins Sverige AB
Kalendegatan 26
211 35 Malmö
Tel: 040-650 12 50
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1. Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ingår i arbetsplanen för de planerade tätortsåtgärderna i Skivarp. Syftet med MKB:n är
att belysa åtgärdernas påverkan på miljö och
hälsa under byggande och drift.
Tätortsåtgärderna planeras utmed väg 101 i
Skivarp i södra Skåne. De oskyddade trafikanterna är hänvisade till vägen för att ta sig
mellan ortens olika målpunkter. Höga hastigheter och hög trafikbelastning gör att trafiksäkerheten är låg.
Det sk nollalternativet i denna MKB innebär
att åtgärderna inte utförs. Dagens trafiksäkerhetsproblem kommer i så fall sannolikt att
förvärras i takt med den förväntade trafikökningen. Detta gäller även störningar såsom
buller och utsläpp av föroreningar. Fördelen
av att inte bygga de planerade förändringarna
består framför allt av att intrång inte görs i
tomt- och åkermark.
Utbyggnadsalternativet innebär att trafiksäkerheten förbättras och risken för olyckor
minskar genom att de oskyddade trafikanterna avskiljs tydligare på väg 101.
De planerade åtgärderna för torget bedöms
kunna påverka ett registrerat fornminne. Det
är fornminnet Skivarp 129:1, som är registrerat som en medeltida bytomt.
Inom utredningsområdet finns inga särskilda
naturvärden.
Genom att bygga åtgärderna förbättras förutsättningarna för att cykla, vilket förhoppningsvis leder till att antalet bilresor minskar.
Genom åtgärderna i anslutning till vägen tas
ortens karaktär och identitet tillvara och utvecklar de värden som finns idag.
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2. Bakgrund
2.1.

ALLMÄNT

Skivarp ligger cirka en och en halv mil väster
om Ystad utmed väg 101. Orten är uppbyggt
omkring vägen, som trafikeras av en förhållandevis hög andel tung trafik. Utmed den relativt
smala vägen ligger ett flertal målpunkter och
oskyddade trafikanter upplever en känsla av
otrygghet när det gäller att röra sig längs med
och tvärs över vägen. Trafiksäkerheten är låg
och ett flertal olyckor med oskyddade trafikanter har inträffat.
2.2.

PROJEKTETS SYFTE

Genom att anlägga de planerade tätortsåtgärderna utmed väg 101 förbättras Skivarp
genom ur aspekterna trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö och gestaltning. De förbättrade
förutsättningarna för de oskyddade trafikanternas framkomligheten förhoppningsvis till
att andelen bilresor minskar, vilket är positivt
för miljö och hälsa.

Figur 1. Översiktskarta,
(Karta från Skurups Översiktplan).
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2.3.

MKB:NS SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har
som syfte att belysa de planerade tätortsåtgärdernas påverkan på miljö och hälsa både
under byggande och under drift. I MKB:n ingår även att ge förslag på olika åtgärder för att
begränsa de eventuellt negativa konsekvenser
som kan uppstå av utbyggnaden. MKB:n ingår
som en del i arbetsplanen och utgör ett viktigt
underlag för de åtgärder som planeras.
Denna MKB följer Vägverkets och Länsstyrelsens gemensamma mall för miljökonsekvensbeskrivningar i Skåne.
Den geografiska avgränsningen för de planerade tätortsåtgärderna visas på kartan på
nästföljande sida.

TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT
År 2006 tog Vägverket fram en bristanalys av
natur- och kulturvärden samt gestaltning i
Skivarp. Rapporten hade som syfte att ge förslag på möjliga tätortsåtgärder för sk riktade
miljöåtgärder.
Under vintern 2008 togs en förstudie fram för
tätortsåtgärder i Skivarp. Utifrån förstudien
har länsstyrelsen 2008-06-12 fattat beslut om
att objektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Inga andra utredningar av betydelse för objektet har gjorts.
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Figur 2. Utredningsområde för miljökonsekvensbeskrivningen redovisas med blå markering
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3. Förutsättningar
3.1.

NATURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

Skivarp ligger i gränsen mellan det flacka
jordbrukslandskapet på söderslätt och det
mera kuperade backlandskapet i norr. Väg 101
fungerar som skiljelinje mellan de två landskapstyperna och vägens betydelse i sammanhanget lyfts fram i uttrycket ”söder om landsvägen” som avser just denna väg. Från vägen
i Skivarp finns flera fina utblicksmöjligheter
mot slätten söderut som är av stort värde för
upplevelsen av orten.
Orten Skivarp är ungefär 2 km brett från öster
till väster och som trafikant på väg 101 upplevs samhället som vidsträckt. Tydliga entréer
saknas och landsvägskaraktären fortsätter genom orten. Som trafikant är det svårt att läsa
av miljön och hastigheten är ofta alltför hög.

vattnet från vägen. Strax norr om vägen ligger ett vackert blickfång i form av en gammal stenvalvsbro över ån. Skivarpsån som
omfattas av 100 meter strandskydd. Intrång
i strandskyddsområdet begränsas enligt kap
7 i Miljöbalken. Detta omfattar både intrång
i allemansrättlsigt tillgängligt strandskyddsområde samt livsmiljön för olika växt- och
djurarter. Skivarpsån har klassats som ett vattendrag med högsta värde, klass 1, i länsstyrelsens naturvårdsprogram.
I övrigt saknas skyddade natur- och landskapsområden inom utredningsområdet. Vägen är inte utpekad som en väg med sk artrika
vägkanter av Vägverket. Enligt Artportalen
finns det heller inga fridlysta eller skyddsvärda arter rapporterade inom femtio meter från
den aktuella vägsträckan.

I östra delen av Skivarp korsar vägen Skivarpsån. Ån rinner i en tämligen djup fåra med
uppvuxen vegetation och det är svårt att se

Figur 3. Infart till Skivarp från väster. Tätortsporten planeras strax efter skyltarna.
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Figur 4. Korsningen med Kyrkvägen som leder upp till skolan.

Figur 5. Oxelallé utmed väg 101 öster om Skivarp.
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Figur 6. Den skånska generalstabskartan från 1864. Skivarpsån är markerad med kraftig svart linje och
väg 101 går över den gamla stenvalvsbron.

Figur 7. Häradsekonomiska kartan från 1910-15. Kartan visar både stationsområdet och sockerbruksområdet. Dagens väg ligger på den gamla järnvägen söder om sockerbruket. Vägen är rak och plan på
stycket.
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3.2.

KULTURMILJÖ

Området runt Skivarp har varit bebott under
mycket lång tid, vilket ett flertal fornminnen
från förhistorien visar. Under bronsåldern
anlades de imponerande gravhögarna, som
fortfarande är viktiga karaktärselement i det
omgivande landskapet. I Skivarp finns en skålgropssten från denna tid.
Från vikingatiden finns en mängd runstenar
bevarade. Ett stycke av den sk Sjörupsstenen
är för övrigt inmurad i bron över Skivarpsån.
Bron uppfördes redan 1790 och är med i Vägverkets inventering av kulturhistoriskt värdefulla broar längs det statliga vägnätet som en
klass 1 bro, dvs en bro med högt kulturhistoriskt värde.
Runstenarna i området är ofta placerade i
nära anslutning till kommunikationsstråk,
vilket antyder att många av vägarna i området
har en betydande ålder. Väg 101 har sannolikt legat på samma plats i flera tusen år. Från
1600-talet kan man säkert belägga vägens status som huvudväg mellan Ystad och Malmö. I
västra delen av Skivarp finns en gammal mil-

sten bevarad intill vägen. På häradskartan
från ca 1920 har vägen markerats med alléträd. Träden är borta idag, men var sannolikt
oxel.
Skivarp omnämns första gången år 1145, men
sannolikt är orten något hundratal år äldre.
Den tidiga byn låg samlad söder om kyrkan
ned mot stationen. Kyrkan byggdes troligtvis
under 1100-talet. I mitten av 1700-talet bestod
byn av 5 ¼ hemman och 14 gatehus. Bytomten
är registrerad som en fast fornlämning.
År 1688 grundades gästgiveriet som fortfarande finns kvar. Gästgiveriet blev snabbt betydelsefullt som kommunikationscentrum med
skjutstrafik och post och var även mötesplats
för häradets ting. Än idag finns det möjlighet
att äta gott och övernatta på gästgiveriet, som
med sina långa kontinuitet har ett betydande
kulturhistoriskt värde i Skivarp.
I juni 1749 reste Carl von Linné genom Skivarp. I reseprotokollet kan man läsa följande:
"Oenanthe wäxte både här i Skogen och omkring Skiwarps Gästgifwaregård på sidlänta
ställen nog mycket". Troligtvis var det väx-

Skivarp 136:1
Bytomt/gårdstomt
Skivarp 129:1
Bytomt/gårdstomt

Skivarp 80:1
Stenkammargrav

Figur 8. Karta som visar fornminnen och riksintresse för friluftsliv samt strandskydd.
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ten pipsträka, O. fistulosa, som Linné beskrev.
Linné noterade även riktligt med såpnejlika,
Saponaria officinalis, vid gästgiveriet.
I början av 1800-talet infördes skiftesreformer
i Skivarp. Flera gårdar flyttades ut från bykärnan och ett rätvinkligt vägnät växte fram. En
rad nya gatehus byggdes under denna tid. Våtmarker dikades ut och småbäckar kulverterades. Staten bedrev en trädplanteringskampanj
för att motverka trädbristen i landskapet och
än idag finns rester av pilrader kvar från denna tid.
Under mitten av 1800-talet uppfördes holländarkvarnen och år 1895 invigdes järnvägen
mellan Trelleborg och Rydsgård. Järnvägen
var en förutsättning för sockerbruket som
grundades 1901. Både stationsmiljön och miljön omkring sockerbruket är tämligen välbevarade, trots att järnvägen lades ned redan
1919 och sockerbruket 1962.
Under mitten av 1900-talet uppfördes en rad
villor och radhus i Skivarp. Under senare år
har några hyreshus byggts vid bruksområdet
och ytterligare ett antal villor har byggt i de
norra delarna av Skivarp.
Skivarp ingår i ett område med namnet Hasslarp Bösarp-Örsjö-Torsjö-Skivarp som länsstyrelsen har pekat ut som en särskilt kulturhistoriskt värdefull miljö i Skåne. I motivet
lyfts bland annat Skivarps bevarade karaktär
av äldre tiders centralort fram. Av betydelse
för miljön är kyrkans och kvarnens fria läge
samt den äldre bebyggelsen och dess gruppering i nära anslutning till bygatan-landsvägen.
Även sockerbruket och järnvägen lyfts fram i
motivet.
3.3.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Skivarp omfattas inte av något riksintresse
för friluftslivet och större, allmänrättsliga
områden saknas i närheten. Orten Skivarp
har emellertid en tydlig grönstruktur med ett
brett grönstråk från idrottsplatsen i väster till
sockerbruksområdet i öster. Samhället genomkorsas dessutom av två smalare grönstråk i
nord-sydlig riktning längs med de separata
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gång- och cykelvägarna. I förslaget på ny
översiktsplan lyfts Skivarpsån fram som ekologisk korridor. Kommunen poängterar att det
är viktigt att skapa odlingsfria zoner längs ån
för att på sikt kunna utveckla ett rekreationstråk med god tillgänglighet.
3.4.

BULLER

Buller definieras som oönskat ljud och kan
orsaka en rad effekter som minskad trivsel,
sömnstörningar och ohälsa. Riksdagen fattade
1997 beslut om riktvärden för trafikbuller i
propositionen 1996/97:53. Riktvärdena för
bostadsbebyggelse gäller ekvivalentnivåer på
55dBA utomhus och 30 dBA inomhus. Maximalnivå utomhus vid uteplats intill fastighet
ligger på 70 dBA och för maximalnivå inomhus
nattetid gäller 45 dBA.
I dagsläget ligger ett par av fastigheterna
utmed väg 101 på gränsen till riktvärdena.
3.5. MARKANVÄNDNING INKLUSIVE
NATURRESURSER
Skivarp ligger i Skurups kommun och har cirka
1200 invånare. Majoriteten av invånarna arbetar på annan ort, framför allt i Skurup, Malmö
och Ystad, vilket innebär en omfattande arbetspendling under dagtid.
Åkermarken omkring Skivarp är mycket bördig och har bedömts som klass 9, där 10 är
högsta värde i den gradering av Sveriges åkermark som gjordes 1970.
3.6.

VÄGAR OCH TRAFIK

Väg 101 varierar mellan 5,8 och 7,0 meter i
bredd inom utredningsområdet. Huvuddelen
av sträckan är 6,3 meter bred. Den skyltade
hastigheten är 50 km/timmen med undantag
av en cirka 200 meter lång sträcka utanför skolan med skyltad hastighet 30 km/timmen. Enligt trafikmätningar från november 2007 som
gjordes i anslutning till projektet överskrids
hastigheterna framför allt i centrum vid den
del som är skyltad med 30 km/timmen.
Antalet fordon på väg 101 uppgår till drygt
3550 fordon per årsmedeldygn väster om
korsningen med väg 734. Av dessa är cirka 7 %

eller cirka 248 fordon sk tung trafik enligt trafikmätningar från 2007. Öster korsningen med
väg 734 uppgår antalet fordon till cirka 2210
på väg 101. Andel tunga fordon är ca 8 % eller
cirka 169 fordon.
Inom utredningsområdet finns det två stycken
busshållplatser. Det är dels Skivarp Torget och
dels Skivarp Ö. Hållplatserna trafikeras av Skånetrafikens busslinje 302 (Rydsgård-Skivarp),
305 (Abbekås-Skurup) och 308 (Skurup-Ystad).
Några av turerna trafikeras inte av buss utan
av taxi med fasta avgångstider med kollektivtrafiktaxa som måste förbeställas innan
avgång. Busslinje 305 är den linje som har
högst turtäthet. På vardagarna går det mellan
sexton och sjutton turer per dag beroende på
riktning. På helgerna varierar turtätheten med
mellan fyra och åtta turer. Busslinje 302 och
308 går endast på vardagarna med mellan tre
och fem turer per dag.

korsningen mellan väg 755 och väg 101. Den
andra olyckan med svårt skadad trafikant
inträffade vid gästgiveriet. Huvuddelen av
olyckorna som har registrerats har inträffat
i de centrala delarna av Skivarp. Vid åtta av
olyckorna har oskyddade trafikanter skadats.
Vägmiljön i Skivarp idag är inriktad på bilburna trafikanter. Ur ett tillgänglighetsperspektiv
är det viktigt att vägmiljön görs mera åtkomlig
för alla samhällets invånare. En trygg och säker vägmiljö är en förutsättning för att uppnå
ett jämställt transportsystem.

Huvuddelen av bebyggelsen i Skivarp ligger
norr om väg 101. Här finns redan idag ett väl
utbyggt gång- och cykelvägnät. Söder om vägen är gång- och cykelvägnätet inte lika utbyggt, men lokalgatorna fungerar väl för cykling. De viktigaste korsningspunkterna över
väg 101 ligger i de centrala delarna av Skivarp.
Här ligger målpunkter såsom ICA, bank, gästgivaregård, kyrka och bensinmack. Längs med
väg 101 finns idag gångbana på båda sidor av
vägen, medan cykelbana saknas.

3.7.

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Väg 101 är inte någon rekommenderad väg
för farligt gods, utan istället hänvisas till väg
E65 mellan Ystad och Malmö. Farligt gods är
ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter,
som har sådana egenskaper att de kan skada
människor, miljö, egendom och annat gods, om
de inte hanteras rätt under en transport.
På den aktuella vägsträckan har det inträffat
tio trafikolyckor med personskador från 1999
och fram till idag enligt Transportstyrelsens
olycksdatabas STRADA. Två av olyckorna var
allvarliga med svårt skadad respektive död
trafikant som följd. Dödsolyckan inträffade i
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3.8.

KOMMUNALA PLANER

En ny översiktsplan för Skurups kommun kommer sannolikt att antas senare under året. Den
gamla planen är från 1982 och bedömningen
har gjorts att förslaget på ny översiktsplan är
det lämpligaste underlaget för denna MKB.
I den nya översiktsplanen anses tätortsåtgärderna i Skivarp kunna ”ge effekter på samhället och den fortsatta bostadsutvecklingen”.
Fem förslag på utbyggnadsområden redovisas,
varav ett ligger i direkt anslutning till väg 101.
Däremot föreslås inga nya områden för industri med undantag av eventuell ombildning av
sockerbruksområdet. Från Skivarp föreslås tre
cykelvägar på kommunens utvecklingskarta.
Mest prioriterad är en cykelväg ned mot Abbekås, men kommunen har även föreslagit en
cykelväg från Skivarp till Ystad och från Skivarp til Skurup.
I stort sett hela Skivarp är detaljplanelagt.

Figur 9. Karta över planerade utbyggnadsområden för bostäder i Skivarp enligt förslaget på en ny översiktsplan. (ÖP, kapitlet om bostäder).
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4. Beskrivning av alternativ
4.1.

NOLLALTERNATIVET

För att kunna bedöma de föreslagna åtgärdernas påverkan beskrivs alltid ett nollalternativ i
en miljökonsekvensbeskrivning. Nollalternativet ska spegla en förväntad framtida situation
där det aktuella projektet inte är genomfört
och skall inte förväxlas med nulägesbeskrivningen. Nulägesbeskrivningen är till för att
visa hur betydelsefulla skillnaderna är mellan
de olika alternativen.
I denna miljökonsekvensbeskrivning innebär
nollalternativet att de föreslagna åtgärderna
inte byggs. Problemen med dålig trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna kvarstår
och kommer sannolikt att förvärras i takt med
den förväntade trafikökningen. Detta gäller
även störningar såsom buller och utsläpp av
föroreningar. Fördelen av att inte utföra tätortsåtgärderna består framför allt i att närmiljön slipper intrång.
4.2.

UTBYGGNADSALTERNATIV

De tätortsåtgärder som planeras i Skivarp
utmed väg 101 omfattar entréåtgärder till

samhället, utmarkerade cykelstråk, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, avsmalning av korsning samt ombildning av torget.
Träd planeras i anslutning till torget. Åtgärderna ökar säkerheten utmed Landsvägen och
tar samtidigt tillvara och förstärker Skivarps
karaktär och de värden som finns på orten.
Utbyggnaden baseras på alternativ två i förstudien. Alternativet valdes för att med åtgärderna skapa ett tydligt avgränsat attraktivt
torgrum i centrum som skiljer sig i avstånd
till övriga punktåtgärder.
Nedan beskrivs de olika åtgärderna som planeras översiktligt. Karta somvisar åtgärderna
redovisas i figur 10. Fotografier och fotomontage på utbyggnaden visas i figur 11-15. För
ytterligare detaljer hänvisas till arbetsplansbeskrivningen.
Entréåtgärder
I västra delen av Skivarp skapas en tydlig entré genom sidoförskjutning av körbanan samt
en överkörningsbar refug. Även i öster skapas
en tydlig entré med hjälp av tätortsport i form
av en sidoförskjutning innan Sockerbruksga-

Figur 10. Karta som visar planerade tätortsåtgärder.
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Figur 11. Väg 101 vid västra infarten till Skivarp idag

Figur 12. Samma plats efter utbyggnad med tätortsport.(fotomontage).
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Figur 13. Väg 101 vid korsning med Kyrkvägen och skolan till höger i bild.

Figur 14. Samma plats efter avsmalning av korsning samt målad cykelbana på båda sidor om vägen
(fotomontage).
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tans anslutning. Vid sidoförskjutning placeras
en refug. Ett visst markintrång krävs för tätortsportarna.
Ombildning av torget
I anslutning till torget höjs körbanan på en
sträcka av ca 70 meter till samma nivå som
befintlig gångbana, så att ett sammanhängande torgrum skapas. Upphöjningen verkar
även som fartdämpande åtgärd. Torgytan höjs
upp till en sammanhängade yta med plats för
både parkering och övrig torgverksamhet. På
torgets västra del planteras en trädrad som
fortsättning på befintlig allé. Materialen för
markbeläggninen väljs med hänsyn tagen till
buller för att inte försämra befintlig situation.
Busshållplatser
Dagens bussfält på norra sidan av torget tas
bort och busshållplatsen flyttas närmare vägen. Busshållplatser vid torget görs tillgängliga för funktionshindrade och utformas enligt
Skånetrafikens krav.
Cykelbana
Cykelbana målas på båda sidor av väg 101
med en bredd av 0,75 m. Återstående körbana
blir 5 meter, vilket innebär att vid möte med
lastbilar tas cykelvägen i anspråk.

Figur 15. Ny utformning av torget. (fotomontage)
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Gångbana
Befintliga gångbanor utmed vägen i de centrala delarna av Skivarp bibehålls som idag. I
västra delen av Skivarp kompletteras dagens
gångbana med ny gångbana främst med tanke
på de skolbarn som dagligen går mellan Mölleskolan och särskolan. Även i öster anläggs
en gångbana på en sträcka av 120 meter väster om Sockerbruksvägen.
Korsning
Det görs en upphöjnad av korsningen mellan
Ramsbovägen och Landsvägen samt av övergångsstället vid korsningen. Korsningen mellan Kyrkvägen och Landsvägen upp till skolan
smalnas av och ett par träd placeras i den
breddade trottoaren. Inget markintrång krävs
för åtgärderna.
Belysning
Den befintliga belysningen utnyttnas vid de
olika tätortsåtgärderna förutom vid torgrummet som skall belysas på ett sätt som knyter samman rummet och ökar den upplevda
tryggheten.

5. Konsekvenser
5.1.

NATURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

5.1.1. Nollalternativet
Nollalternativet innebär att inga intrång
görs i naturmiljön. Landskapsbilden förblir
oförändrad.
5.1.2. Utbyggnadsalternativet
Utbyggnadsalternativet innebär en viss påverkan på landskapsbilden då torget byggs
om. Torget blir med ny utformning mer flexibelt och kan användas till parkering, evenemang, torghandel och vistelse. Gränsen mot
kyrkparken öppnas upp, vilket stärker kopplingen mellan kyrkan och torget och ökar exponeringen av kyrkan mot vägen. Med förändringen av torget förbättras tillgängligheten
och användbarheten av torgrummet för framförallt oskyddade trafikanter.
Utbyggnaden innebär en viss påverkan på
landskapsbilden, beorende på att andelen
hårdgjord yta ökar vid tätortsportarna. Befintliga belysningsstolpar nyttjas för belysningen.
Påverkan bedöms ha marginell betydelse.
Utförandet av tätortsåtgärderna utmed väg 101
berör inte strandskyddet utmed Skivarpsån.
5.2.

KULTURMILJÖ

5.2.1. Nollalternativet

Den berörda marken är idag hårdgjord torgoch parkeringsyta. Utbyggnaden innebär att
markytan höjs något jämfört med idag och
att ny beläggning läggs. Även en fåtal planteringar planeras på torget som kan påverka
fornminnet. Skulle nya fornlämningar, såsom
stenpackningar, härdar, skelettdelar etc, påträffas i samband med projektet, ska markarbetet genast avbrytas i enlighet med 2 kap 10
§ lagen om kulturminnen mm och länsstyrelsen underrättas. Hänsyn skall tas till samtliga fornminnen i området genom att begränsa
byggarbetsplatsen så långt som möjligt.
5.3.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

5.3.1. Nollalternativet
Nollalternativet innebär att förutsättningarna
för rekreation och friluftsliv förblir som idag.
Den förväntade trafikökningen gör sannolikt
att det blir allt svårare för de oskyddade trafikanterna att ta sig fram utmed väg 101.
5.3.2. Utbyggnadsalternativet
Utbyggnadsalternativet innebär ingen påverkan på grönstråken eller på tillgängligheten
till dem. De oskyddade trafikanterna får däremot bättre förutsättningar att röra sig utmed väg 101 och ta sig till grönstråken och till
torge. Detta är positivt framförallt för närrekreationen.

Att tätortsåtgärderna inte utförs innebär att
kulturmiljön förblir oförändrad jämfört med
idag.

5.4.

5.2.2. Utbyggnadsalternativet

Nollalternativet innebär att bullsersituationen förblir som idag.

Ur kulturmiljösynpunkt är det viktigt att väg
101 fortfarande framstår som ett klart urskiljbart element genom den upphöjda torgytan
vilket kan åstadkommas genom materialval
och beläggningsmönster.
Ombildningen av torget bedöms kunna påverka ett registrerat fornminne. Det är en
medeltida bytomt vid torget (Skivarp 129:1),
som antikvariskt bedömts vara ett sk bevakningsobjekt. Särskilt tillstånd enligt 2 kap lag
om kulturminnen mm krävs för markingrepp.
Beroende på ingreppets omfattning och fornlämningarnas bevarandestatus kan krav på
arkeologisk dokumentation komma att ställas.

BULLER

5.4.1. Nollalternativet

5.4.2. Utbyggnadsalternativet
Bullersituationen bedöms bli ungefär som
idag utmed väg 101 förutom vid torget där
utbyggnadsalternativet innebär att bullret
överskrids vid ett par fastigheter. Inga bullerreducerande åtgärder är idag planerade som
kompensation.
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5.5.

MARKANVÄNDNING INKLUSIVE
NATURRESURSER

5.5.1. Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen påverkan på
markanvändning eller naturresurser.
5.5.2. Utbyggnadsalternativet
Utbyggnadsalternativet med målad cykelbana
föreslås inom befintligt körbana och innebär
inget markintrång. Avsmalning av korsningen med Kyrkvägen kräver inte något markintrång.
Tomtmark kommer att tas i anspråk på fastigheterna Skivarp 38:17 för den östra tätortsporten.och fastighet Almaröd 4:15 för anläggandet av den västra porten och gångbanan. Inga
kompensationsåtgärder planeras.
5.6.

VÄGAR OCH TRAFIK

5.6.1. Nollalternativet
Nollalternativet innebär att de oskyddade trafikanterna även i framtiden måste ta sig fram
utmed väg 101 utan markerad cykelbana för
cyklister. Med den förväntade trafikökningen
bedöms den upplevda osäkerheten kunna öka
samt att trafiksäkerheten är fortsatt låg.
5.6.2. Utbyggnadsalternativet
En utbyggnad av de planerade tätortsåtgärderna innebär att de oskyddade trafikanterna
skiljs från de motordrivna fordonen på väg
101. Trafikmiljön blir säkrare och framkomligheten för de oskyddade trafikanterna ökar.
5.7.

SÄKERHET OCH TRYGGHET

5.7.1. Nollalternativet
Nollalternativet innebär att risken för olyckor
sannolikt ökar i takt med den förväntade
trafikökningen.
5.7.2. Utbyggnadsalternativet
Tåtortsåtgärderna på väg utmed väg 101 samt
på torgytan innebär att vägmiljön blir säkrare
för oskyddade trafikanter genom att de olika
transportslagen separeras. Risken för olyckor
minskar.
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Den ökade tillgängligheten till torgytan kräver att utformningen av torgytan görs på ett
sådant sätt så att det är tydligt att oskyddade
trafikanter rör sig fritt mellan motorfordon på
torgytan.
5.8.

KOMMUNALA PLANER

5.8.1. Nollalternativet
Nollalternativet leder inte till några förändringar i berörda kommunala planer.
5.8.2. Utbyggnadsalternativet
Tätortsåtgärderna följer översiktsplanens intentioner och strider inte mot planens innehåll.

6. Byggskede

7. Uppföljning

Under byggtiden kan negativ påverkan ske
bland annat i form av buller, utsläpp och kompaktering av jord från tunga transporter och
arbetsmaskiner. Det bör därför kontrolleras
att inga intrång sker utanför arbetsplansområdet samt att inga utsläpp sker som påverkar växt- och djurlivet negativt. För att
minska bullerstörningarna bör byggtiden
begränsas under dygnet. Under byggtiden
kommer försämrad framkomlighet att vara
den största störningen då det bara kommer att
vara möjligt att trafikera en körbana på vissa
partier beroende på begränsat utrymme.

I en miljökonsekvensbeskrivning kan inte alla
effekter och konsekvenser bedömas och beskrivas fullt ut i detalj. Det är egentligen inte
förrän vägutbyggnaden är genomförd som det
visar sig om önskad miljökvalitet nås. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därför betraktas som en fortgående process.
Frågor som i detta projekt bedöms som aktuella
att följa upp och bevaka i den fortsatta projekteringen och byggprocessen är:
•

Påverkan på fornminne, Skivarp 129:1.

Vid utförandet av tätortsåtgärderna ska
hänsyn tas till fornminnena i området genom
att begränsa byggplatsen så långt som möjligt.
Fynd av eventuella nya fornlämningar rapporteras till länsstyrelsen och hanteras enligt 2
kap 10 § lagen om kulturminnen mm.
För att undvika risker i byggskedet måste rutiner upprättas för miljösäkring av projektet för
såväl arbetsmiljö som yttre miljö. En arbetsmiljöplan enligt kraven i AFS 1999:3 måste
upprättas. Vid upphandling av entreprenadarbeten måste de krav som ställs i Vägverkets
publikation 2006:105 ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster” tillämpas.
Där ställs bland annat krav på att en miljöplan upprättas. I trafikanordningsplanen beskrivs hur gång- och cykelvägen ska byggas
med hänsyn till trafiken på vägen.
Under byggtiden bör det kontrolleras att inga
intrång sker utanför arbetsplanens område
samt att inga utsläpp sker som påverkar växtoch djurlivet negativt.
Den totala byggtiden på sträckan beräknas
uppgå till ett halvt års tid.
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8. Påverkan på miljömål

9. Allmänna hänsynsregler mm

Regeringen har antagit 16 miljömål med syfte
att uppnå en hållbar samhällsutveckling
utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt
perspektiv.

9.1. RIKSDAGENS MÅL FÖR
TRANSPORTPOLITIKEN

Utförandet av tätortsåtgärderna bedöms
bidraga till att uppfylla följande nationellla
miljömål:

Enligt ett riksdagsbeslut från 1998 är det övergripande målet för transportpolitiken att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.

Begränsad klimatpåverkan

Målet förtydligas i sex delmål:

2.

Frisk luft

1.

3.

Bara naturlig försurning

2. Hög transportkvalitet

7.

Ingen övergödning

3. Säker trafik
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God bebyggd miljö

4. God miljö

En utbyggnad med förslagna förändringsåtgärder leder förhoppningsvis till att fler går
går och cyklar istället för att köra bil. Detta
bidrar till att uppfylla de miljömål som berör
bilens negativa påverka på miljön och omfattar
framförallt utsläpp av olika föroreningar och
koldioxid.

Utbyggnaden bedoms inte motverka något av
miljömålen.

Ett tillgängligt transportsystem

5. Regional utveckling
6. Ett jämställt transportsystem
Utförandet av tätortsåtgärderna bidrar positivt till alla delmålen genom att den aktuella
vägsträckan blir tillgänglig och trafiksäker för
flera grupper i samhället. En förhoppningsvis
minskad bilanvändning leder till minskad påverkan på miljön.
I mars 2009 lade regeringen fram en propostion
med beteckningen 2008/09:93 till riksdagen.
Propositonen föreslår att de nu gällande sex
transportpolitiska målen på sikt ska ersättas
med ett funktionsmål och ett hänsynsmål.
9.2.

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Alla miljökrav som ställs i projektet bottnar
i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Syftet med hänsynsreglerna är dels att
förebygga negativa effekter av verksamheter
och åtgärder och dels att öka miljöhänsynen.
De allmänna hänsynsreglerna är:
1.

Bevisbörderegeln

2. Kunskapskravet
3. Försiktighetsprincipen
4. Lokaliseringsprincipen
5. Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
6. Produktvalsprincipen
7.

Skälighetsregeln

8. Skadeansvaret
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10. Samråd
Denna miljökonsekvensbeskrivning innehåller information om rådande miljöförhållanden och ger förslag på åtgärder för att minska
och motverka eventuell negativ påverkan
av utbyggnaden. Under projektets gång har
alternativa lösningar utretts och olämpliga
alternativ avfärdats. Aktuella åtgärder
kommer att redovisas i arbetsplanen. Inför
fastställandet av arbetsplanen görs en avvägning mellan miljöhänsyn, nyttan och kostnaderna för åtgärderna
I byggskedet tas en miljöplan fram. Vägverket ställer även krav på att entreprenören
i upphandling och avtal ska utföra arbetet på
ett sådant sätt att miljöstörningarna blir så
små som möjligt, bland annat genom att följa
produktvalsprincipen.
9.3.

Under arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning har följande samrådsmöten
hållits. Protokollen från mötena redovisas i
arbetsplanen
•

Samråd med Skurups kommun samt
Skånretrafiken, 28 april

•

Samråd med Länsstyrelsen, 5 maj

•

Markägarsammanträde, 4 maj

Följande synpunkter att beakta i miljökonsekvensbeskrivningen har framkommit vid
mötena:
Vid samrådsmötet med Skurups kommun diskuterade belysningen på torget och vikten av
att belysa på ett bra sätt både för samhöringheten mellan vägen och torget samt för den
upplevda tryggheten.

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken 1999. De är ett juridiskt bindande
styrmedel och beskrivs närmare i Miljöbalkens femte kapitel. Normernas gränsvärden
är satta utifrån vad människan och naturen
tål, inte utifrån vad som är ekonomiskt eller
tekniskt möjligt att uppfylla. Idag finns det
miljökvalitetsnormer för följande områden:
•

Föroreningar i utomhusluft (kvävedioxid
och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon)

•

Kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten

•

Omgivningsbuller

Gång- och cykelvägen kan indirekt leda till att
både buller och luftföroreningar minskar utmed vägen som en följd av att flera cyklar och
går istället för att köra bil. Risken för negativ
påverkan på utpekade fisk- och musselvatten i
enlighet med fiskvattendirektivet bedöms som
minimal.

Vid samrådsmötet med Länsstyrelsen framkom
sypnpunkten att det är viktigt att beakta tillgängligheten på torget. Tillgängligheten inarbetas vid utformningen av torget.

Vid markägarsammanträdet framkom synpunkter på utformningen av tätortsportarna
där en del ansåg att de inte skulle ge önskvärd
hastighetssänkning. Vägverket svarade att
utformningen är anpassad för att klara även
tung trafik varför maximal hastighetsdämpning för personbilar inte uppnås.

Vidare efterfrågades en tydligare åtgärd för
vägen mot Skurup där en dödsolycka inträffat
tidigare. Vägverket svarade att kostnaden för
en cirkulationsplats är stor och inte inryms i
detta projekt.

Många efterfrågade ytterligare lösningar med
gupp på ett flertal platser inom Skivarp. Vägverket svarade att yrkestrafiken är emot allt
för många gupp/upphöjningar.
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11. Fortsatt arbete
Efter godkänd arbetsplan tas en bygghandling i enlighet med vägplaneringsprocessen. Följande tillstånd och dispenser
ska sökas för utbyggnaden:
•
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Tillstånd för ingrepp i fornlämningar
måste sökas enligt 2 kap KML.
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