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1 Sammanfattning 

Arbetsplanen syftar till att erhålla tillstånd till byggande av ett antal 
tätortsåtgärder, bl.a. två hastighetsdämpande gupp, upphöjning av vägen förbi 
Skivarps torg och ny cykelväg genom Skivarp. Arbetsplanen syftar också till 
att ge markåtkomst samt att genom MKB:n beskriva projektets 
miljökonsekvenser.  

De planerade åtgärderna ligger längs väg 101 och väg 755 i Skivarp, Skurups 
kommun, i södra Skåne.  

Målet vid arbetet med arbetsplanen är att ta fram förslag på 
hastighetsdämpande åtgärder samt att genom åtgärderna göra miljön kring 
vägen genom Skivarp mera tätortsmässig.  

I väster är första åtgärden plantering av en trädrad (4 st träd) längs väg 755 som 
ansluter till väg 101. Östligaste åtgärden är avsmalning av den östra korsningen 
mellan Sockerbruksvägen och väg 101. Utöver dessa åtgärder planeras två 
hastighetsdämpande gupp där tätorten börjar i väster och öster, en upphöjning 
av vägbanan och nya busshållplatser vid torget, punktåtgärder vid ett antal 
korsningar, nya gångbanor längs vissa kortare delsträckor, samt målade 
cykelfält längs hela sträckan genom Skivarp.  

Inget intrång på fastigheter görs för de föreslagna åtgärderna.  

I östra änden av Skivarp korsar väg 101 Skivarpsån, som omfattas av 
strandskydd och intrång begränsas enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. 
Ån har även klassats som vattendrag av högsta värde, klass 1, i Länsstyrelsens 
naturvårdprogram. Inga ombyggnader eller åtgärder av vägen föreslås i 
anslutning till ån och inga särskilda skyddsåtgärder planeras.  

Kostnaden för projektet har beräknats till 4,6 MSEK.  

2 Syfte och mål 

Målet med projektet är att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade 
trafikanterna i Skivarp, samt att göra miljön kring vägen mera tätortsmässig 
och att förstärka betydelsen av torget som centralpunkt i Skivarp.  

Syftet med en arbetsplan är: 

- att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg  

- att ge markåtkomst 

- att genom MKB:n bedöma projektets miljökonsekvenser 
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Målet för denna arbetsplan är: 

- Skapa en väg som är anpassad till byns skala och som förstärker 
känslan av Skivarp som tätort.  

- Genom ökad trafiksäkerhet öka andelen gående och cyklande i byn.  

- Skapa ett mer attraktivt centrum kring torget i byn.  

3 Förutsättningar 

3.1 ALLMÄNT 

Väg 101 är en primär landsväg som går i väst-östlig riktning, parallellt med 
E65 mellan Malmö och Brasakallt.  

I västligaste delen av utbredningsområdet ansluter väg 755 mot Skurup till väg 
101, längre österut ansluter väg 734 från Abbekås. Vägen korsas också av ett 
flertal lokalgator. Längs vägen ligger service såsom livsmedelsbutik, samt ett 
flertal mindre butiker och privata serviceställen. I den västra delen passerar 
vägen nära skolan. Vägen korsar också torget där gästgiveri och bank ligger. 
För torget planeras en samtidig upprustning av vägområdet och kommunens 
delar.  

3.2 TRAFIKFÖRHÅLLANDEN 

Vägbredden på väg 101 genom Skivarp varierar mellan 5,8 och 7,0 m, på de 
flesta delar är vägen dock ca 6,3 m bred. På båda sidor om vägen finns 
gångbanor längs nästan hela sträckan. Skyltad hastighet på väg 101 genom 
Skivarp är 50 km/h, utom på en ca 300 meter lång sträcka i väster som börjar 
strax innan korsningen med kyrkovägen och sträcker sig förbi torget, där 
skyltad hastighet är 30 km/h. 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 ca 7 % eller 248 fordon s.k. 
tung trafik enligt trafikmätningar från 2007. Öster korsningen med väg 734 
uppgår antalet fordon till 2210 stycken på väg 101. Andel tunga fordon är ca 8 
% eller 169 fordon.  

Inom Skivarp 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 
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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.  

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. Längs med väg 101 finns idag gångbana på båda sidor av vägen 
genom större delen av byn, medan cykelbana saknas.  

3.3 OLYCKSSTATISTIK 

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 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.  

3.4 BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING 

Den aktuella vägsträckan går genom tätortsbebyggelse, med främst privata 
villafastigheter. På några ställen sträcker sig dock jordbruksmarken som kilar 
in mellan bebyggelsen ända fram till vägen. Detta skapar fina utblickar i 
landskapet från vägen och ger en god uppfattning av Skivarps del i 
jordbrukslandskapet.  

3.5 MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

I östra änden av Skivarp korsar väg 101 Skivarpsån, som omfattas av 
strandskydd och intrång begränsas enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. 
Ån har även klassats som vattendrag av högsta värde, klass 1, i Länsstyrelsens 
naturvårdprogram. Inga åtgärder föreslås som förväntas påverka Skivarpsån. 

För mer utförlig beskrivning se bilagd Miljökonsekvensbeskrivning.  

4 Tidigare utredningar och beslut  

2006 arbetade Vägverket fram ”Bristanalyser av natur- och kulturvärden samt 
gestaltning i sju tätorter i Skåne” (2006-12-21). En av de sju tätorter som 
analyserades var Skivarp.  
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Under slutet av 2007 och början av 2008 togs en förstudie fram för 
tätortsåtgärder i Skivarp. I förstudien lyftes olika alternativ för tätortsåtgärder 
fram. 

4.1 BRISTANALYS 

I bristanalysen lyfter man fram följande åtgärder som man beaktat i 
arbetsplanen. 

Skivarps centrumkaraktär bör förstärkas och miljön kring torget utvecklas. 
Arbetsplanen medverkar till detta, tillsammans med pågående nyutformning av 
torget med Skurups kommun. 

Belysning utefter väg 101 bör ses över, vilket beaktas i arbetsplanen. 

Bristanalysen föreslår alléer vid entréerna till samhället både från öster och 
väster med motivet att ”nya landskapselement med tradition stärker kulturarvet 
i odlingslandskapet, skapar större förståelse och bidrar på sikt till en ökad 
biologisk mångfald”. Arbetsplanen har med plantering på anslutande väg 755 
mot Skivarp. 

 

4.2 FÖRSTUDIE 

I den förstudie som Vägverket tog fram 2008-03-01 lyftes olika alternativ för 
tätortsåtgärder fram. För korsningen torget och de centrala delarna fanns tre 
olika alternativ.  

Man valde att gå vidare med alternativet nummer två eftersom man menar att 
detta alternativ passar bäst in i byns karaktär och skala, vilket innebar 
upphöjning av vägen på en större sträcka över torget, enligt den så kallade 
”shared space” principen, vilket skulle innebära en tydlig koppling mellan 
vägen och torget. 

I förstudien fanns också förslag på ett antal olika punktåtgärder, av vilka i 
princip alla genomförs. Utrymme för cyklister utförs som målade cykelfält på 
båda sidor av vägen, enligt ett av förslagen i förstudien.  

Utifrån förstudien har länsstyrelsen 2008-06-12 fattat beslut om att objektet 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.   
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5 Vägförslaget 

5.1 ARBETSPLANENS OMFATTNING 

De föreslagna tätortsåtgärderna i Skivarp är följande, från väster till öster:  

• Trädplantering (4 st träd) längs väg 755 i anslutning till dess korsning 
med väg 101. 

• I västra utkanten av Skivarp anläggs ett hastighetsdämpande gupp. På 
ytan för befintlig parkeringsficka i anslutning till guppet görs en 
trädplantering och en ny gångbana där detta saknas.  

• Anläggande av ny gångbana (1,2-1,5m bred) längs vägens norra sida 
från kvarteret öster om föreslaget gupp fram till befintlig gångbana vid 
parkeringen vid skolan.  

• Avsmalning av korsningen med Kyrkvägen, samt upphöjning av första 
delen av Kyrkvägen och trädplantering i anslutning till korsningen.  

• Åtgärder i anslutning till torget: Upphöjning av vägen förbi 
Gästgiveriet, förbättrade gångbanor och ombyggnad av befintliga 
busshållplatser för förbättrad tillgänglighet, avsmalning av korsningen 
Krabbeholmsvägen samt ny/förbättrad belysning. Dessutom planerar 
även kommunen åtgärder i anslutning till torget och avser genomföra 
dessa i samband med Vägverkets åtgärder, se även bifogad 
illustrationsplan under flik 11 Kommunala planer. Kommunens 
åtgärder ingår dock inte i arbetsplanen.  

• Upphöjt övergångsställe och åtgärder i korsningen med Ramsbovägen.  

• Upphöjt övergångsställe och förbättring av gångbana i anslutning till 
korsningen med Jasminvägen och Helens Pizzerias parkering.  

• I Skivarps östra utkant anläggs hastighetsdämpande gupp i anslutning 
till Sockerbruksvägens västra korsning med väg 101. Förbättring av 
belysning i anslutning till detta. 

• Avsmalning och ny refug i östra anslutningen av Sockerbruksvägen till 
väg 101.  

• Längs hela sträckan (från västra till östra guppet) målas cykelfält i 
vägbanan 0,75 m in från gångbanekant och målning i vägmitt fräses 
bort. Undantaget är den upphöjda sträckan förbi Gästgiveriet där ingen 
målning utförs.  
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5.2 TRAFIK 

Projektet innebär åtgärder på befintlig väg som kommer att medverka till bättre 
efterlevnad av gällande hastighetsbestämmelser i Skivarp. 

5.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Ombyggnad av busshållplatsen vid torget syftar till att förbättra 
tillgängligheten i anslutning till busshållplatserna, samt att hörsamma 
Skånetrafikens önskemål om bättre hållplats då den befintliga hållplatsen inte 
är anpassad till dagens krav och önskemål.  

Samråd med Skånetrafiken har ägt rum, se 11 Samrådsredogörelse nedan.  

5.4 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Säkerheten för gång- och cykeltrafiken förbättras genom projektet.  

Hänsyn är tagen till tillgänglighetsfrågor och säkerställande av framkomlighet 
för funktionshindrade.  

5.5 VAL AV TYPSEKTIONER 

För åtgärderna inom arbetsplanen har ett antal typsektioner valts: 

- Västra guppet, vägbanan höjs upp med ett platågupp. Befintlig 
parkeringsficka görs om till planteringsyta med trädplantering och gångbana 
längst ut mot söder. 

- Målat cykelfält på befintlig körbana, 0,75 m ut från gångbanekant på båda 
sidor. 

- Upphöjd yta vid torget, befintliga gångbanor skiljs från upphöjd köryta 
med pollare. Gångbana och körbana i samma plan. Körbana i asfalt. Gångbana 
skiljs ut med annat markmaterial. 

- Busshållplats vid torget, busskantstöd med 17 cm visning enligt 
Skånetrafikens ritningar. 

- Upphöjd korsning, befintlig anslutande gata höjs upp med fasad, grävd 
kantsten innan anslutning till väg 101. 

- Vid pizzerian, avskiljande refug med spikat kantstöd. 

- Östra guppet, vägbanan höjs upp med ett platågupp. 

För detaljer, se sektions- och planritningar under flik 11. 
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5.6 VÄGGEOMETRI 

Samtliga åtgärder anordnas i helt inom befintligt vägområde.  

Utmed sträckan finns ett par punkter som detaljutformas:  

• Gupp i väster.  

• Korsningen med Kyrkvägen.  

• Sträckan förbi torget (ca 100m). 

• Korsningen med Ramsbovägen.  

• Korsningen med Jasminvägen/sträckan förbi pizzerian.  

• Gupp i öster.  

• Korsningen med Sockerbruksvägen.  

5.7 LANDSKAPS- RESPEKTIVE TÄTORTSANPASSNING OCH 
MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER 

Landskap 

Den aktuella vägsträckan går i huvudsak genom tätbebyggt område i byn 
Skivarp. Skivarp är på alla håll omgivet av odlingslandskap. 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. 

Terrängen i orten är svagt kuperad.  

Föreslagna åtgärder innebär att naturmiljö och landskapsbild förblir som idag.  

Kultur 

Området runt Skivarp har varit bebott under mycket lång tid, vilket ett flertal 
fornminnen från förhistorien visar. Skivarp omnämns första gången år 1145, 
men sannolikt är orten något hundratal år äldre. Från vikingatiden finns en 
mängd runstenar bevarade. Ett stycke av den s.k. 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 kommunikations-
stråk, 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 milstenbevarad intill vägen. På 
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häradskartan från ca 1920 har vägen markerats med alléträd. Träden är borta 
idag, men var sannolikt oxel.  

Bytomten (vid torget) 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.  

I början av 1800-talet infördes skiftesreformen i Skivarp. Flera gårdar flyttades 
ut från bykärnan och ett rätvinkligt vägnät växte fram.  

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 i byns östra del. 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. 

 

5.8 TRAFIKREGLERINGAR 

Skyltad hastighet på sträckan är 50 km/h, utom på en sträcka som börjar strax 
sydväst om skolan och sträcker sig österut förbi torget, där skyltad hastighet är 
30 km/h. Anslutande väg 755 där arbetsplanen föreslår trädplantering är 
skyltad 70 km/h. Aktuellt objekt innebär igen förändring av detta.  

Föreslagna åtgärder innebär förändringar vid anslutande vägar till väg 101, i de 
korsningar där särskilda punktåtgärder utförs, se ovan.  

5.9 BELYSNING 

Längs hela sträckan finns idag fungerande belysning, med stolparmaturer längs 
vägens södra sida. Dessa kommer att bevaras och eftersom vägområdet inte 
breddas bedöms denna belysning fungera tillfredsställande även för den 
föreslagna gång- och cykelbanan.  
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Undantaget är sträckan förbi torget där belysningen skall ses över i samråd med 
Skurups kommun för att skapa en god helhet.  

Även vid det östra guppet skall belysningen ses över för ökad trafiksäkerhet i 
anslutning till detta.  

5.10 BROKONSTRUKTIONER (KONSTBYGGNADER) 

Inom aktuellt projekt förkommer en bro, stenvalvsbron från 1790 på 
Sockerbruksvägen. I arbetsplanen föreslås att skyltat cykelled i östra delen 
ändras för att skyltas längs Sockerbruksvägen över nämnda bro tillbaka ut på 
landsvägen. Det anses inte påverka bron och inga speciella åtgärder för bron 
planeras.   

5.11 LEDNINGAR OCH AVVATTNING 

Avvattning av planerade åtgärder görs genom att utnyttja befintligt 
dagvattensystem och befintliga brunnar.  

För åtgärder inne i samhället som innefattar ramper och anslutande vägar som 
höjs upp och sätts med fasad kantsten kommer befintliga brunnar att behöva 
nivåjusteras och/eller flyttas och/eller eventuellt nya brunnar att anläggas. 
Dessa kopplas in på befintligt dagvattensystem.  

Befintlig avvattning behålls i stort för guppen, enda åtgärden för vägen är en 
upphöjning av körbanan. Åtgärderna innebär inte någon utökad hårdgjord yta 
och därmed tillförs ingen avrinningsvolym. En förbättring av avvattningen görs 
för västra guppet där det längs den norra sidan sätts en kantsten för att undvika 
avvattning mot tomtmark norr om vägen. Vattnet leds istället längs kantsten 
mot befintlig brunn österut och västerut ner längs vägslänt och ut på åkermark.  

 

5.12 VATTENFRÅGOR 

Inget vattenskyddsområde förekommer inom aktuellt projekt. 

5.13 GEOTEKNIK 

Inte aktuellt inom befintligt vägområde. 

5.14 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER OCH KONSEKVENSER 

Frågor som i detta projekt bedöms som aktuella att följa upp och bevaka i den 
fortsatta projekteringen och byggprocessen är: 

• Fornminnet vid bytomten. Tillstånd enligt 2 kap kulturminneslagen måste 
sökas hos Länsstyrelsen, vid markingrepp. 
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6 Förändring av allmän väg 

Inom det aktuella området är staten väghållare. Arbetsplanen föreslår ingen 
förändring av allmän väg till enskild väg eller vice versa 

7 Konsekvenser av den föreslagna vägen 

Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats för projektet. 
MKB:n godkändes 2009-09-14 av länsstyrelsen. 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av konsekvenserna. 

7.1 NATURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD 

Utbyggnadsalternativet innebär ingen påverkan på landskapsbilden.  

7.2 KULTURMILJÖ 

Det finns ett registrerat fornminne vid torget, registrerat som en bytomt. 
Tillstånd enligt 2 kap kulturminneslagen måste sökas hos Länsstyrelsen, vid 
markingrepp. Enligt uppgift vid samråd med Skurups kommun låg det vid 
torget och nedre delarna av kyrkparken tidigare ett grustag. Förra 
ombyggnaden av torget skedde på 1980-talet. 

7.3 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Utbyggnadsalternativet innebär att de oskyddade trafikanterna får bättre 
förutsättningar att röra sig längs väg 101. De föreslagna åtgärderna i anslutning 
till korsningar och innebär också oskyddade trafikanter kan korsa väg 101 på 
ett mer trafiksäkert sätt. Detta är positivt framför allt för närrekreationen.  

7.4 MARKANVÄNDNING INKLUSIVE NATURRESURSER 

Ingen ny mark kommer att tas i anspråk för anläggande av föreslagna åtgärder.  

7.5 VÄGAR OCH TRAFIK  

Föreslagna åtgärder innebär att de oskyddade trafikanterna bättre separeras från 
de motordrivna fordonen på väg 101. Trafikmiljön blir säkrare och 
framkomligheten för de oskyddade trafikanterna ökar. Eventuellt kan den 
förväntade trafikökningen bromsas något genom att fler väljer att cykla istället 
för att köra bil, till målpunkter inom Skivarp. 
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7.6 SÄKERHET OCH TRYGGHET 

Samtliga av de föreslagna åtgärderna innebär att vägmiljön blir säkrare, 
framför allt för oskyddade trafikanter, och gör att risken för olyckor minskar.  

7.7 KOMMUNALA PLANER 

Aktuella planer är:  

Översiktsplan för Skurups kommun (Utställningshandling 2009); Samtliga 
åtgärder följer översiktsplanens intentioner och strider inte mot planens 
innehåll.  

”Förslag till byggnadsplan för Skivarp 13:28 m.fl”, 1972, (motsvarande 
detaljplan för samma område). I denna finns förslag till park vid kyrkvägen, 
åtgärderna bidrar till att skapa mer parkyta i enlighet med detaljplanen, 
åtgärderna bedöms följa planens intentioner. 

”Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan. Område med bl.a. 
Skivarps kyrkogård och Skivarps tätort”, 1986. Arbetsplanen bedöms följa 
planens intentioner.   

”Plankarta till detaljplan för Skivarp 22:34 mfl”, 1989. Arbetsplanen bedöms 
inte påverka planlagt område.  

”Detaljplan för Mölleskolan i Skivarp”, 1998. Arbetsplanen bedöms inte 
påverka planlagt område.  

Se även flik 9 Kommunala planer.  

7.8 RIKSINTRESSEFRÅGOR 

Arbetsplanen berör inga områden av riksintresse. 

8 Kostnader och finansiering 

8.1 KOSTNADER 

Kalkylerad totalkostnad för objektet i 2009 års prisnivå är cirka 4,6 mkr. Detta 
pris omfattar förutom direkta byggkostnader även kostnader för projektering 
samt en post för oförutsedda utgifter. Se vidare bilagd kostnadskalkyl.  

8.2 FINANSIERING 

Gång- och cykelvägen finansieras av Vägverket Region Skånes verksamhetsplan 
2009-2011 som ingår i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 
2004-2015.  
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9 Genomförande 

Följande preliminära tidplan gäller för objektet: 
 
Arbetsplan utställd   hösten 2009 
 
Tid för sammanställning av yttranden  hösten 2009  
 
Fastställelse av arbetsplanen   vid behov  
 
Upprättande av bygghandling/förfrågningsunderlag höst-vinter 2009  
 
Byggande     tidigast 2010  
 
Entreprenadtid    6 månader 
 
 
Trafikanordningsplan kommer att upprättas. I denna beskrivs hur åtgärderna ska byggas 
med hänsyn till trafiken på vägen.  

10 Markåtkomst 

10.1 FASTSTÄLLELSEPRÖVNING 

Denna arbetsplan tar ingen ny mark i anspråk och behöver därför inte fastställas. 
 

10.2 VÄGRÄTT 

Vägrätt innebär enligt väglagen att väghållaren har befogenhet att nyttja 
marken och att bestämma över markens användning. Väghållaren har även rätt 
att tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken. 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren, mot ersättning, tar i anspråk mark 
för gång- och cykelvägen med stöd av en upprättad och i normalfallet fastställd 
arbetsplan. Marken anses ha tagits i anspråk då vägens sträckning över 
fastigheten har blivit tydligt markerad på marken och det vägarbete som anges i 
arbetsplanen har påbörjats inom fastigheten. 

Vägrätten upphör när gång- och cykelvägen inte längre behövs från allmän 
synpunkt och återgår till fastighetsägaren. 
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10.3 VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG 

Vägrätt uppkommer genom att Vägverket tar i anspråk mark för väg med stöd 
av upprättad arbetsplan som beslutats genom fastställelseprövning eller som 
möjliggjorts genom att berörda fastighetsägare lämnat frivillig 
vägrättsupplåtelse. Vägrätten ger Vägverket rätt att nyttja den mark som 
behövs för vägen. Vägverket får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma 
över markens användning under den tid vägrätten består. Vägverket får även 
tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken. 
Vägrätt upphör när vägen dras in. Detta regleras i 30-32 §§ väglagen. 

Denna arbetsplan omfattar inget nytt vägområde med vägrätt för allmän väg, 
utan alla åtgärder ligger inom befintligt vägområdesgränser.”  

10.4 VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG UTAN VÄGRÄTT 

Vägområde för allmän väg utan vägrätt förekommer ej i aktuell arbetsplan. 

10.5 VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG MED INSKRÄNKT 
VÄGRÄTT 

Vägområde med inskränkt vägrätt förekommer ej i aktuell arbetsplan.. 

10.6 VÄGOMRÅDE FÖR ENSKILD VÄG 

Vägområde för enskild väg förekommer ej i aktuell arbetsplan. 

10.7 OMRÅDE MED TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT 

Vägområde med tillfällig nyttjanderätt förekommer ej i aktuell arbetsplan 

10.8 DISPENSER OCH TILLSTÅND 

Tillstånd enligt 2 kap kulturminneslagen måste sökas hos Länsstyrelsen, vid 
markingrepp vid torget. 

11 Samrådsredogörelse 

Under arbetet med arbetsplanen har samråd med berörda genomförts. 

Samtidigt samråd med Skurups kommun och Skånetrafiken har skett den 28/04 
2009.  

Samråd med Skurups kommun har, förutom enligt ovan, skett den 18/05 2009 
och 07/07 2009.  
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ARBETSPLAN 
Väg 101, Tätortsåtgärder Skivarp, Skurups kommun
Objektnummer 8850499 Arbetsplan 2009-08-20
Kostnadskalkyl

Skivarp
Kostnader Västra tätortsporten i befintlig P-yta

Beräknad Entreprenadkostnad 450 000 kr          

Skivarp
Kostnader Gångbana 320 m, västra Skivarp
Gångbana på norra sidan från Västra tätortsporten till fotbollsplanen

Beräknad Entreprenadkostnad 610 000 kr          

Skivarp
Kostnader Korsning vid skolan
Korsningen smalnas av med ny kantsten och överkörbar storgatstensyta.
Tillgänglighetsanpassat övergångsställe och gångbana mot skolan.

Beräknad Entreprenadkostnad 740 000 kr          

Skivarp
Kostnader Torget, vägverkets yta
Ny beläggning med smågatsten och betongsten för gångbana.
Ramper i smågatsten på betongplatta
Justering höjd körbana asfalt mellan ramperna.
Tillgänglighetsanpassade hållplatser längs gatan.

Beräknad Entreprenadkostnad 1 440 000 kr      

Skivarp
Kostnader fartdämpande gupp vid tipsbutiken
Fartdämpande gupp och upphöjd anslutande gata
Befintlig kantsten i korsningen bevaras
Tillgänglighetsanpassat övergångsställe

Beräknad Entreprenadkostnad 220 000 kr          

Skivarp
Kostnader fartdämpande gupp och ny gångbana vid Pizzeria

Beräknad Entreprenadkostnad 320 000 kr          

Skivarp
Kostnader Östra tätortsporten
Tätortsport med fartdämpande gupp

Beräknad Entreprenadkostnad 150 000 kr          

Skivarp
Ny gångbana, östra delen
Gångbana från Sockerbruksvägen till anslutning av befintlig gångbana

Beräknad Entreprenadkostnad 430 000 kr          

Målning På Sträckan
Beräknad Entreprenadkostnad 112 500 kr          

Detaljprojektering + marklösen
Beräknad kostnad 150 000 kr          

Åtgärder totalt Skivarp, Vägverket 4 622 500 kr     

Björn Lundberg
ATKINS Sverige AB
2009-08-20, Rev FRRI 090907
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