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1. Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beslutat att ta fram en vägplan för att möjliggöra en utbyggnad 

av en gång- och cykelväg läng med väg 846, delen Råslätt – Odensjö i Jönköpings 

kommun. 

1.1. Bakgrund och behov 

Jönköpings kommun har för avsikt att bygga ut en ny gång- och cykelväg (GC-väg) som 

förläggs parallellt med väg 846 (längs dess västra sida) mellan Råslätt och Odensjö. 

Befintlig väg är på aktuell sträcka brant med lutningar på som mest 7 - 8 %.  

Utbyggnaden av GC-vägen ansluts till planerad utbyggnad av GC-vägen i Råslätt som 

Jönköpings kommun har för avsikt att bygga ut  i ett annat ärende, respektive till 

befintlig GC-väg i Odensjö. Utbyggnaden innebär att ett sammanhållet GC-vägnät 

erhålls för de oskyddade trafikanterna. Väghållare för väg 846 är Jönköpings kommun. 

Se även bild 1 nedan. 

En förstudie för aktuellt objekt upprättades år 2013 (BGK, Gunnar Karlsson Bygg- och 

Geokonstruktioner AB).  

Under år 2019 kompletterade WSP i Jönköping tidigare förslag till utbyggnad enligt 

förstudien, med att ta fram vilka markintrång som utbyggnaden skulle medföra för 

respektive fastighetsägare. 

Med detta som underlag har Jönköpings kommun försökt att komma överens med 

respektive fastighetsägare om frivillig vägrätt, men detta har ej lyckats med alla 

fastighetsägarna. För att erhålla tillgång till marken har Jönköpings kommun nu 

beslutat att upprätta en vägplan för aktuellt objekt. 

Utbyggnaden av GC-vägen medför att de oskyddade trafikanterna separeras från den 

övriga trafiken, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.  
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Översiktskarta över aktuellt område. 

1.2. Val av utformning 

Åtgärden omfattar utbyggnad av en ny GC-väg mellan Råslätt och Odensjö, en sträcka av 

ca 1715 m. Se även planritningar, bilaga 1. 

Anslutande sträcka (sektion 0/000 – 0/330) har Jönköpings kommun för avsikt att 

bygga ut i ett annat ärende. 

GC-vägen föreslås byggas ut med en belagd bredd av 4 m och vägen föreslås erhålla en 

belagd vägbredd av 7 m där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h respektive 7,5 m där 

högsta tillåtna hastighet är 60 km/h, alternativt kommer befintlig vägbredd att 

bibehållas.  

Huvudalternativ till val av typsektion, där så har bedömts vara möjligt med hänsyn till 

tillgängligt område respektive intrång i känsliga områden, är att anlägga GC-vägen 

separerad från väg 846 med ett dike. För att t.ex. minska intrånget i anslutning till bron 

föreslås att GC-vägen och vägen avskiljs med ett GC-stöd enligt typsektion B.  Se även 

typsektioner, bilaga 2. 

Utformningen innebär att man erhåller ett sammanhängde GC-vägnät från Barnarp 

(beläget söder om Odensjö) och vidare in mot t.ex. Jönköpings centrum. 

Busshållplatsernas anpassas till den nya utformningen. 

 

Objektet börjar 

Objektet slutar 

E4:an 

Väg 846 
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1.3. Skyddsåtgärder 

Några skyddsåtgärder utöver normala försiktighetsåtgärder för att genomföra aktuell 

utbyggnad har inte identifierats. 

1.4. Effekter och konsekvenser av projektet 

Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna kommer att förbättras betydligt när de 

separeras från den övriga fordonstrafiken, eftersom det blir tryggare och enklare för de 

oskyddade trafikanterna att färdas längs med sträckan. Detta innebär att antalet 

konflikter mellan de oskyddade trafikanterna och motorfordonstrafiken kommer att 

minska, vilket i sin tur förvänta minska antalet olyckor med gående och cyklister. 

Utbyggnaden av GC-vägen medför även förbättrade möjligheter att arbetspendla med 

cykel och den främjar även fritidscykling. 

Väghållarens drift- och underhållskostnader kommer att öka med anledning av 

utbyggnaden. 

Något intrång i landskapsbilden bedöms inte föreligga eftersom vägen byggs om i nära 

anslutning till befintlig vägsträckning/profilhöjd för väg 846. 

Utbyggnaden medför inte något intrång i några i nuläget kända natur- eller 

kulturmiljöer.  

I samband med själva utbyggnaden kommer trafiken på väg 846 att påverkas, men 

trafiken bedöms kunna passera förbi arbetsplatsen. 

1.5. Genomförande och finansiering 

Vägplanen planeras bli fastställd under år 2023 och byggstart är planerad till tidigast år 

2023 och byggtiden beräknas till ca 6 månader. 

Projektet finansieras med kommunala medel inom ramanslag för gång- och 

cykelvägsutbyggnad. 
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Bakgrund 

Projektet omfattar utbyggnad av ny GC-väg mellan Råslätt och Odensjö, en sträcka av ca 

1715 m. Se även planritningar, bilaga 1. 

Anslutande sträcka (sektion 0/000 – 0/330) har Jönköpings kommun för avsikt att 

bygga ut i ett annat ärende. 

GC-vägen föreslås byggas ut med en belagd bredd av 4 m och vägen föreslås erhålla en 

belagd vägbredd av 7 m där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h respektive 7,5 m där 

högsta tillåtna hastighet är 60 km/h, alternativt kommer befintlig vägbredd att 

bibehålls. 

En förstudie för aktuellt objekt upprättades år 2013 (BGK, Gunnar Karlsson Bygg- och 

Geokonstruktioner AB). Under år 2019 kompletterade WSP i Jönköping tidigare förslag 

till utbyggnad enligt förstudien, med att ta fram vilka markintrång som utbyggnaden 

skulle medföra för respektive fastighetsägare. 

Med detta som underlag har Jönköpings kommun försökt att komma överens med 

respektive fastighetsägare om frivillig vägrätt, men detta har ej lyckats med alla berörda 

fastighetsägarna. 

För att erhålla tillgång till marken har Jönköpings kommun nu beslutat att upprätta en 

vägplan för aktuellt objekt. 

2.2. Syfte och mål 

Syftet med objektet är att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

Projektmålen är: 

• Att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 846, 

mellan Råslätt och Odensjö, genom att tillskapa ett gång- och cykelvägnät 

separerat från väg 846. 

• Förbättra möjligheterna för arbetspendling och fritidscykling. 

2.3. Tidigare utredningar och beslut 

Aktuell vägsträcka har tidigare bland annat varit föremål för följande utredningar: 

• En förstudie för aktuellt objekt upprättades år 2013 (BGK, Gunnar Karlsson 

Bygg- och Geokonstruktioner AB). 

• Under år 2019 kompletterade WSP i Jönköping tidigare förslag till utbyggnad 

enligt förstudien, med att ta fram vilka markintrång som utbyggnaden skulle 

medföra för respektive fastighetsägare. 
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Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte sker någon förändring av befintligt vägnät, förutom 

normal drift och underhåll.  

Alternativet medför att det inte byggs ut någon ny GC-väg som binder samman de 

befintliga GC-vägarna så att man erhåller ett sammanhängande GC-vägnät från söder 

om Odensjö (Barnarp) och vidare in mot Jönköping. 

I takt med ökad fordonstrafik kommer trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna 

att försämras ytterligare. 

Alternativa stäckningar 

Om GC-vägen skulle förläggas längs den norra sidan av väg 846 skulle det medföra att 

de oskyddade trafikanterna skulle behövs korsa väg 846 två gånger för att ansluta till de 

befintliga GC-vägarna (vid Odensjö och vid Råslätt), vilket medför ökad olycksrisk för de 

oskyddade trafikanterna. 

Jönköpings kommun har bedömt att det inte finns någon alternativ sträckning inom 

närområdet som skulle kunna vara realistisk ur t.ex. trygghetssynpunkt, gen sträckning 

och som även kan användas av de oskyddade trafikanterna för att nå busshållplatserna. 

Däremot har man i tidigare upprättad förstudie studerat 4 stycken olika alternativa 

utformningar av GC-vägen längs den södra sidan av väg 846. 

A. Utnyttja befintlig belagd vägbredd genom att flytta befintlig körbana (vägmitt) 

mot norr/öster. Sektion Sr 0,25+K 6,5 + GC 2,75 = Bredd 9,5 m. 

B. Behålla Sr 1,25 och K 6,5 + ny GC 3,0 + Sr 0,25 m = Bredd 11,0 m. 

C. Behålla Sr 1,25 m och K 6,5 m + GCM-stöd 0,4 m + ny GC 4,0 + Sr 0,25 m = 

Bredd 12,4 m. 

D. Separera GC 4,0 m på betryggande avstånd från körbanan åtskild med vägdike 

eller stödmur med räcken. 

 

I förstudien bedömdes att alternativ C och D var bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

2.4. Projektets planläggning  

2.4.1. Planprocess enligt Väglagen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar 

och som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få 

fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det 

finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 

I början av planläggningen tar Trafikverket/Jönköpings kommun fram ett underlag som 

beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvens-

beskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket/Jönköpings kommun beskriver 

projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska 

en miljöbeskrivning tas fram.  
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Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket/Jönköpings 

kommun tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och 

berörd allmänhet för att Trafikverket/Jönköpings kommun ska få deras synpunkter och 

kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse. När planen är färdig kungörs den och hålls tillgänglig för 

granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter. När planen är fastställd följer en 

överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket/ 

Jönköpings kommun påbörja utbyggnaden av objektet.  

Trafikverkets planläggningsprocess. 

2.4.2. Detaljplaneprocess 

En vägplan kan inte fastställas om den strider mot gällande detaljplan/byggnadsplan.  

I samband med upprättande av vägplanen för ombyggnad av aktuell vägsträcka berörs 

detaljplanen/byggnadsplanen enligt nedan. Se även nedanstående bild. 

Beträffande byggnadsplan ”Förslag till byggnadsplan över Odenslid 12 samt utvidgning 

av byggnadsplan över Odensjö 91 m.fl. i Tenhults kommun Jönköpings län”, medför 

objektet ett intrång inom området som omfattas av byggnadsplanen, men intrånget 

strider inte mot vad som är tillåtet enligt byggnadsplanen. GC-vägar får anläggas inom 

allmän platsmark. 
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Byggnadsplan ”Förslag till byggnadsplan över Odenslid 12 samt utvidgning av 

byggnadsplan över Odensjö 91 m.fl. i Tenhults kommun Jönköpings län”, antagen 

1969-10-30 och laga kraft vunnen 1970-09-23. 

3. Förutsättningar 

3.1. GC-vägens funktion och standard 

Aktuell sträcka nyttjas för t.ex. boende i Barnarp och Odensjö att nå Råslätts 

köpcentrum och för arbetspendling till/från Jönköping, men även förekommer en hel 

del fritidscykling. 

I anslutning till Råslätt finns en befintlig GC-väg med en belagd bredd av ca 3 m och 

även den befintliga GC-vägen i anslutning till Odensjö har en belagd bredd av ca 3 m. 

Längs aktuell sträcka, mellan Råslätt och Odensjö, är de oskyddade trafikanterna 

hänvisade till att använda väg 846, vilket innebär att de oskyddade trafikanterna 

blandas med den övriga trafiken.  

Någon alternativ GC-väg som de oskyddade trafikanterna kan använda sig av finns ej i 

närområdet. 

3.2. Trafik och användargrupper 

Strax söder om aktuell vägsträcka av väg 846 uppgick antalet fordon år 2016 till 4500 

fordon/dygn (årsmedeldygnstrafiken, Ådt). Andelen tunga fordon uppgick till ca 8 %.           

Se även bild nedan.                 
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Uppmätt antalet fordon (antal fordon/dygn, Ådt) på väg 846 år 2016 i anslutning till Odensjö. 

Längs aktuell sträckning finns inga mätningar gjorda av antalet oskyddade trafikanter. 

3.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägen förbättrar möjligheten till att förflytta sig mellan 

t.ex. Barnarp, Råslätt och Jönköpings centrum. 

3.4. Landskapet 

Landskapet utgör av ett kuperat område som i huvudsak passerar genom ett skogs-

landskap bestående av relativt ung granproduktionsskog men det förekommer även 

yngre lövskog.  

I anslutning till Råslätt finns på norra sidan av väg 846 ett större sammanhängande 

område som utgörs av åkermark. 

Topografiskt varierar området från ca 130 m.ö.h. i anslutning till Råslätt till ca 220 

m.ö.h. vid Odensjö. 

3.5. Miljö och hälsa 

Naturmiljö 

På den norra sidan av vägen, i anslutning till bron (sektion ca 0/900 – 1/300), finns ett 

område som är klassat som nyckelbiotop. Området är ca 1,3 ha stort och utgörs av bland 

Väg 846 

E4:an 
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annat en naturlig skogsbäck. Inom området förekommer rik förekomst av skrymslen, 

rotvältor och området har en hög och jämn luftfuktighet. Se bild nedan. 

 
På norra sidan av väg 864, i anslutning till bron (E4:an), förekommer en naturlig skogsbäck som 

ingår i ett område som är klassat som nyckelbiotop. 

Området bedöms inte påverkas av aktuellt objekt, då utbyggnaden av GC-vägen görs 

längs den södra sidan av vägen. 

Utmed vägens södra sida vid Kniphammaren finns ett naturvärdesobjekt med 

naturvärdesklass 3 (objekt-ID 33:512, ”Sandbrink vid Kniphammaren”). Området består 

av en sandbrink som vetter mot de flesta olika väderstreck. På en plats som vetter mot 

nordväst har 12 bålar av den hotade laven småfruktigt blågryn hittats.  

Arten är mycket sällsynt i landet och räknades som nationellt utdöd i rödlistan från 

2010. Området verkar användas både som husbehovstäkt och som industritomt. Delen 

där småfruktigt blågryn påträffades verkar stått orörd i 2-4 år. Den del som är belägen 

närmast Lovsjövägen är idag bevuxen med gräs och utgör i dagsläget ingen lämplig 

biotop för småfruktigt blågryn.  

Om anläggande av en cykelväg innebär att en ny sandig slänt skapas i området kan det 

tillskapa nya växtplatser för laven, eftersom den är beroende av att öppna, sandiga 

biotoper nyskapas.  

Skogsbäck 

E4:an 

Väg 846 
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Naturvärdesobjekt klass 3 vid Kniphammaren. 

Vid infarten till en grusväg/skogsbilväg mellan Kniphammaren och E4:an växer den 

invasiva arten Jättebalsamin i ett relativt stort bestånd (ca 10x5 m) väster om infarten. 

Se bild nedan. 

Område som innehåller  

laven småfruktigt blågryn. 
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Växtplatsen för Jättebalsaminen. 

Vid Råslätt, mellan infarterna till Borrbruket respektive Kvarntorpet, rinner ett litet 

tillflöde till Lillån i en ravin utmed Lovsjövägen. Här växer också flera grova, äldre träd 

och en stor variation av både löv- och barrträd. Flera av träden bedöms kunna vara 

skyddsvärda.  

Längst upp i backen, i höjd med Rosenlund, växer flera äldre träd utmed Lovsjövägen. 

Dessa står på en höjd med brant slänt ned till vägen. Träden utgörs framför allt av asp 

men även andra trädslag förekommer. Med tanke på att träden börjar få en betydande 

storlek och utgörs av aspar kan här finnas skyddsvärda träd.  

Kulturmiljö 

I anslutning till bebyggelsen vid Krönsvägen (sektion ca 1/960) som är belägen i norra 

delen av Odensjö finns enligt Riksantikvarieämbetet (Fornsök) en lämning som har 

erhållit klassningen ”Ingen antikvarisk bedömning & Ej kulturhistorisk lämning”. 

Tidigare har det här funnits en milstolpe, vilken dock ej återfanns i samband med en 

inventering som gjordes år 1986. Se bild nedan. 

E4:an 

Område med 

Jättebalsamin 

Väg 846 
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Område som visar var en tidigare milstolpe var belägen. 

Markföroreningar 

Längs sträckningen finns följande potentiellt förorenade områden registrerade; 
- Skandinaviska Oljecentralen AB, Lockebo 1:73 

- Fd. Borrbruk på Stora Spånhult, Stora Spånhult 1:5 

- Kniphammaren (Syraslamgropen), Kniphammaren 1:2, Kniphammaren1:3, 

Odensjö S:4 

 

Områden med potentiellt förorenade områden. 

 

Område med en                 

tidigare milstolpe 

Skandinaviska oljecentralen AB 

Fd. Borrbruk 

Kniphammaren 

Väg 846 

E4:an 
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Skandinaviska Oljecentralen AB 

I den planerade sträckningen vid Skandinaviska oljecentralen planeras ytterst 
begränsade markarbeten, dels i vägens nuvarande sträckning samt vid fastighetens ena 
hörn. Se bilder nedan för objektets läge samt planerade markarbeten i närområdet.  
 

                                        

Objektets läge. 

                           

Planerade markarbeten i närområdet. 

Markarbetena innebär ingen schakt i nuvarande mark utan endast breddning och 
förstärkning av väg med tillförda massor.  
 
Föreliggande utbyggnad bedöms inte påverka eller påverkas av det potentiellt 
förorenade området.   

Väg 846 

Väg 846 
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Fd. Borrbruk på Stora Spånhult  

Lite längre söderut längs vägsträckningen finns objektet Fd. borrbruket vid Stora 
Spånhult. Se bild nedan för objektets läge samt planerade markarbeten i närområdet.  
 
 
 

 
 Planerade markarbeten i närområdet. 

Objektet bedöms vara beläget långt ifrån vägsträckningen och bedömningen görs att 

föreliggande utbyggnad inte påverkar eller påverkas av det potentiellt förorenade 

området.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4:an 

Väg 846 

STORA SPÅNHULT 1:5 
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Kniphammaren (Syraslamgropen) 

I anslutning till Kniphammaren 1:2 och Kniphammaren 1:3 finns ett område som av 

Länsstyrelsen bedömts utgöra ett miljöriskområde. Inom området fanns tidigare en 

grustäkt. Efter avslutad täktverksamhet har området använts som deponi för 

processavfall från Skandinaviska Oljecentralen. Se även bild nedan. 

 
Miljöriskområde Kniphammaren. 

Aktuellt område bedöms inte påverkas av föreslagen utbyggnad. 

Väg 846 
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Vatten 

Aktuellt objekt kommer i anslutning till Lockebo att byggas inom ett område som är 
klassat enligt VattenInformationsSystem Sverige (VISS) som en grundvattenförekomst 
(Hovslätt-Huskvarna, (WA72549211, id VISS)) som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för vatten (MKN).  
 
Grundvattenförekomsten omfattar 30 km2 och dess huvudavrinningsområde är Motala 
ström. Förekomsten har god kemisk status med tidsfrist till 2027 och god kvantitativ 
status. Se även bild nedan. 
 

 

Del av grundvattenförekomsten Hovslätt-Huskvarna (WA72549211, id VISS). 

3.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

3.6.1. Geoteknik 

Längs aktuell sträcka består marken enligt SGU:s geologiska jordartskartor i huvudsak 

av isälvssediment sand, glacial silt, svallsediment grus och av sandig morän. Se även bild 

nedan. 

Del av grundvattenförekomsten 

Hovslätt-Huskvarna 
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Jordartskarta (SGU), delen Råslätt – Odensjö.  

Kompletterande geotekniska undersökningar kommer att genomföras under år 2022.  

3.6.2. Geohydrologi 

 
Grundvattennivån kommer att mätas under år 2022. 

3.6.3. Ledningar 

Längs sträckan finns korsande och längsgående ledningar inom vägområdet. Det finns 

el-, tele-, VA-, fjärrvärme- och optoledningar. Därtill finns korsande trummor för 

dagvatten. 

4. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

4.1. Val av lokalisering 

Någon tidigare utredning av alternativa sträckningar har ej bedömts vara aktuell då 

sträckningen skall bindas samman med befintliga GC-vägar vid Odensjö respektive 

Råslätt för att erhålla ett sammanhängande GC-vägnät och det finns igen realistisk 

sträckning i närområdet som uppfyller ställda krav gällande trygghet, gen sträckning, 

kunna nå busshållplatserna längs väg 846 etc.  

Sträckningen har funnits med sedan länge bland Jönköpings kommuns prioriterade 

utbyggnadsförslag gällande GC-vägar. 
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4.2. Val av utformning 

4.2.1. Vägplanens omfattning 

Vägplanen omfattar utbyggnad av en gång- och cykelväg från Odensjö till Råslätt, en 

sträcka av ca 1,7 km. Sträckningen ansluts till befintliga GC-vägar i Odensjö respektive 

till den planerade utbyggnaden av GC-vägen, som Jönköpings kommun kommet att göra 

i ett annat ärende, i anslutning till Råslätt. Detta medför att man erhåller ett samman-

hängande GC-vägnät från Barnarp till Jönköpings centrum. Se även planritningar, 

bilaga 1. 

Gång- och cykelvägen förläggs parallellt med den södra sidan av väg 846 och i huvudsak 

i samma höjd. 

4.2.2. Hastighet 

På aktuell delsträcka av väg 846 är högsta tillåtna hastighet 70 km/h. 

Efter utbyggnaden föreslås att högsta tillåtna hastighet blir 40 km/h där vägen har en 

belagd vägbredd av 7 m och 60 km/h där vägen erhåller en belagd vägbredd av 7,5 m. 

4.2.3. Typsektioner 

Typsektionerna framgår av bild nedan. Se även typsektioner, bilaga 2. 
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Typsektioner A – E. 

4.2.4. Plan- och profilstandard 

Gång- och cykelvägen ingår i ett huvudcykelnät och dimensioneras för minst 30 km/h. 

GC-vägen följer den befintliga vägens profilgeometri. Störst lutning i längsled är 8,5 % i 

anslutning till sektionerna ca 1/300 - 1/390 respektive 1/920 - 2/000. 

4.2.5. Byggnadsverk 

Den nya GC-vägen kommer att passera under befintlig bro som betjänar E4:an. Se bild 

nedan. 

 

SEKTION A-A, GCM-STÖD 

SEKTION B-B, HÖG BANK OCH STÖDMUR 

SEKTION B2-B2, UNDER BRON 

SEKTION D-D DIKE, BANK 

SEKTION C-C, DIKE OCH STÖDMUR 

SEKTION E-E, DIKE OCH STÖDMUR 
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Bro 6-707-1 på väg E4. 

 

Sammanställningsritning bro 6-707-1 på väg E4. 

 

4.2.6. Lokalvägar 

Aktuellt objekt omfattar inte ombyggnad av några lokalvägar. 

4.2.7. Kollektivtrafik 

Jönköpings länstrafik har framfört önskemål om att dra in en busshållplats. Ytterligare 

samråd kommer att genomföras med Jönköpings länstrafik. 
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4.2.8. Dagvattenhantering 

I huvudsak kommer det att anläggas ett vägdike (täckdike) mellan väg 846 och den nya 

GC-vägen som avvattnar den nya GC-vägen. Vägdagvattnet kommer i huvudsak att 

avledas till befintliga diken och ledningar, dvs på samma sätt som idag. 

Det kan bli aktuellt att anlägga en stenkista för infiltration av dagvatten i anslutning till 

sektionerna ca 1/850 – 1/900. 

4.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Inga skyddsåtgärder bedöms vara aktuella. 

5. Effekter och konsekvenser av projektet 

5.1. Trafik och användargrupper 

Tillgängligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna ökar när den 

separeras från den övriga fordonstrafiken, eftersom det blir tryggare och enklare för de 

oskyddade trafikanterna att färdas längs med sträckan. Detta skapar förutsättningar för 

arbetspendling med cykel mellan t.ex. Barnarp och Råslätt/Jönköping och det främjar 

även fritidscyklingen. 

Kollektivtrafikens restid minskar något när en busshållplats utgår vilket dock även 

medför att vissa resenärer erhåller en längre väg till busshållplatsen.  

5.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Den förbättrade trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är positiv för framför 

allt de boende i de närliggande bostadsområdena. 

Möjlighet till arbetspendling förbättras med cykel. 

5.3. Landskapet 

Den nya GC-vägen kommer att anläggas i plan och profil i anslutning till befintlig väg, 

vilket medför att intrånget kommer att vara relativt litet. Den utökade marken som tas i 

anspråk för GC-vägen bedöms inte påverka landskapet. 

5.4. Miljö och hälsa 

Vissa verksamheter och åtgärder enligt en fastställd vägplan är undantagna från krav på 

prövning enligt miljöbalken. Detta gäller dispens från det generella biotopskyddet, från 

strandskyddet samt anmälan för samråd för åtgärder som kan väsentligt förändra natur-

miljön enligt 12 kap. 6 § i miljöbalken. 

5.4.1. Naturmiljö 

Av miljöbalkens 12 kapitel 6 § framgår att skyldigheten att göra en anmälan för samråd, 

som normalt gäller för en verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön, inte gäller byggande av väg eller järnväg om verksamheten eller åtgärden 
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anges i en fastställd plan. Anledningen till detta är att man anser att detta samråd redan 

har skett vid samrådet om själva vägplanen. 

Aktuellt objekt kommer inte att medföra något intrång i någon i nuläget skyddsvärd 

naturmiljö.  

5.4.2. Kulturmiljö 

Aktuellt objekt kommer inte att påverka någon i nuläget känd fornlämning. 

5.4.3. Geoteknik och geohydrologi 

Kapitlet kommer att kompletteras efter att de geotekniska undersökningarna har 

genomförts. 

5.4.4. Vägteknik 

GC-vägen kommer att utföras med ett slitlager av asfalt. 

5.4.5. Förorenad mark 

Aktuellt objekt bedöms inte innebära något intrång i något område med förorenad mark. 

5.4.6. Buller 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägen kommer inte att medföra att trafiken på väg 846 

kommer att öka, utan snarare kan en viss minskning erhållas när möjligheten till t.ex. 

arbetspendling med cykel förbättras.   

Däremot kommer högsta tillåtna hastighet på vägen att sänkas från 70 km/h till 40 

km/h respektive 60 km/h vilket kommer att medföra att vägtrafikbullret kommer att 

minska. 

5.4.7. Luft 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägen främjar arbetspendling med cykel, vilket är 

positivt med avseende på minskade luftföroreningar. 

5.4.8. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten förbättras för de oskyddade trafikanterna när de separeras från 

biltrafiken och man erhåller ett sammanhängde gång- och cykelvägnät från Barnarp till 

Råslätt/Jönköping. 

5.4.9. Barriäreffekter 

Barriäreffekten kommer att minska när man erhåller ett sammanhängande gång- och 

cykelvägnät från Barnarp till Råslätt/Jönköping. 

5.4.10. Risk och säkerhet 

När det gäller risker för olycka med farligt gods innebär den nya vägutformningen 

sammantaget en lägre riskpåverkan på människor och djur i omgivningen än tidigare 

eftersom den nya vägen blir säkrare.  
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5.5. Samhällsekonomisk bedömning 

Någon samhällsekonomisk beräkning av objektets nytta har ej gjorts. Den största 

samhällsekonomiska nytta bedöms vara den förbättrade trafiksäkerheten och dess 

negativa konsekvenser bedöms vara förhållandevis små, t.ex. ökade driftskostnader. 

5.6. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Det utbyggda GC-vägnätet främjar tätortsnära arbetspendling med cykel. 

5.7. Påverkan under byggnadstiden 

Då utbyggnaden görs i anslutning till väg 846 kommer trafiken att påverkas i samband 

med att utbyggnaden av objektet genomförs. 

Trafiken bedöms kunna ledas förbi arbetsplatsen och någon omledning av trafiken till 

någon annan väg bedöms inte vara aktuellt. 

Planering av arbetet skall ske så att tillgängligheten till kollektivtrafiken kan bibehållas 

under arbetets gång.  

6. Underlagsmaterial och källor 
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Komplettering av ovanstående förstudie gällande markintrång för respektive 

fastighetsägare, WSP i Jönköping, 2019-01-25. 
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Jönköpings kommun. 
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