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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. 

Sammanfattning 
Ett samrådsmöte i tidigt skede hölls med Marks kommun den 21 februari 2017. 

Ett samrådsmöte i tidigt skede hölls med Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 6 april 
2017. 

Vägplan samrådsunderlag fanns tillgängligt på Trafikverkets och Marks kommuns 
webbplatser under perioden 25 april–17 maj 2017. 

Länsstyrelsen beslutade den 19 juni 2017 att projektet inte kan anses medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Trafikverket har den 12 mars 2018 träffat ett antal fastighetsägare som kan bli särskilt 
berörda av planerad stängning av enskilda utfarter i samband med aktuellt projekt. 

Planläggningsbeskrivning 
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som 
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. 
Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av 
kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i 
ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka 
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: 
2017-05-10, 2017-11-14 och 2018-05-07. 

Samrådskrets 
Under arbetet med vägplanen ska samråd ske. Samrådet ska avse vägens lokalisering, 
utformning och miljöpåverkan. Samråd sker med länsstyrelsen, berörda kommuner och de 
enskilda som särskilt berörs. Har vägplanen betydelse för kollektivtrafiken ska samråd även 
ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter. Om Länsstyrelsen fattar beslut om 
att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd även ske med en så 
kallad utökad krets, dvs. med övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och 
organisationer som kan antas bli berörda. 

Vilka som särskilt berörs av projektet framgår av projektets fastighetsförteckning. De som 
berörs av detta projekt är fastigheter där mark eller utrymme tas i anspråk, samfällda mark- 
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och vattenområden där mark eller utrymme tas i anspråk, nyttjanderätt eller annan särskild 
rätt till fastighet eller utrymme som tas i anspråk. Av projektet berörs även fastigheter med 
bostadsbyggnader som utan bullerdämpande åtgärder utsätts för buller över riktvärden för 
vägtrafikbuller/trafikbuller samt fastigheter vars utfart till allmän väg planeras ändras. 
Gemensamhetsanläggningar samt därmed jämställda vägsamfälligheter och vägföreningar 
berörs också av planen. 

Länsstyrelsen har bedömt att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 
varför samråd med utökad krets enligt Miljöbalken inte är aktuellt. 

Samråd 
Samråd med berörd länsstyrelse 

Ett samrådsmöte i tidigt skede hölls med Länsstyrelsen i Västra Götaland den 6 april 2017. 
På mötet presenterade Trafikverket uppdraget i form av skisser, tidplan, planering samt 
organisation. Vid mötet meddelade Trafikverket att mycket av det som utgör underlag inför 
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan redan finns framtaget. 

Länsstyrelsen har den 19 juni 2017 beslutat att projektet inte kan anses medföra betydande 
miljöpåverkan. I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att buller, kulturmiljöfrågan, påverkan på 
vatten och risken för farligt gods särskilt behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet. 

Samråd med berörd kommun 

Ett samrådsmöte i tidigt skede hölls den 21 februari 2017 med representanter från Marks 
kommun. På mötet presenterade Trafikverket uppdraget i form av skisser, tidplan, planering 
samt organisation. Kommunen ser väldigt positivt på utbyggnaden av vägen till 2+1-väg och 
vill vara delaktig och behjälplig under hela projektets gång. Trafikverket kommer att kalla 
kommunen till regelbundna avstämningsmöten för att informera om läget i projektet. 
 
Teknik-och serviceförvaltningen i Marks kommun har den 8 maj 2017 yttrat sig över 
vägplan samrådsunderlag. Av yttrandet framgår att kommunen är positiv till den planerade 
åtgärden. Kommunen informerar Trafikverket om att två av kommunen ägda fastigheter 
berörs. Båda fastigheterna ingår i kommunens skogsbruksplan och eftersom aktuellt projekt 
kan innebära att mark kommer att behöva tas i anspråk kan det påverka skiftena. 
Kommunen önskar ta del av och medverka i kommande utredningar och arbete. 

Ett avstämningsmöte med kommunen hölls den 14 september 2017. Under mötet 
presenterade Trafikverket vad som är senaste nytt för projektet och stämde även av 
tidplanen. Kommunen var positiv till informationen och önskade fortsatt löpande dialog 
kring projektet. Bland det som togs upp på mötet var att Marks kommun har som krav att 
timmerbilar (med släp) ska kunna trafikera skogsvägarna efter utbyggnaden. Marks 
kommun har önskemål om att delges information löpande och möjlighet att kunna komma 
med synpunkter, men behöver i övrigt inte vara fullt involverade. 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Skriftligt samråd har genomförts med 18 fastighetsägare som av projektet bedöms kunna bli 
särskilt berörda av ombyggnationen. Vägplan samrådsunderlag har gjorts tillgängligt för de 
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berörda via Trafikverkets och kommunens webbplatser under perioden 25 april–17 maj 
2017. 
 
Två synpunkter på vägplan samrådsunderlag har kommit in till Trafikverket: 
I en av synpunkterna framförs uppskattning för planerna på anläggning av stigningsfältet. 
Vidare upplevs befintliga fartkameror och hastighetsbegränsningen till 80 km/h ha bidragit 
till att vägen på aktuell sträcka blivit farligare ur omkörningssynpunkt. I synpunkten 
uttrycks önskemål om att utbyggnaden av stigningsfältet påbörjas redan vid början av väg 
156 vid Skene, att fler 2+1-sträckor byggs alternativt att andra möjligheter ges för 
omkörning samt att Trafikverket vidtar fler åtgärder på sträckan utöver anläggning av 
stigningsfält, och att dessa åtgärder planeras väl och samordnas med övriga arbeten på 
vägen. 

I en annan synpunkt uttrycks önskemål om att utfarten till väg 156 vid deras fastighet blir 
kvar. Konstaterar att en parallell lokalväg kommer att behöva byggas från deras fastighet. 
Informerar om att breddning av väg 156 och anläggning av parallell lokalväg eventuellt 
kommer att beröras av utloppet från Skäggasjön, som leds i betongrör längs norra sidan av 
väg 156 fram till deras fastighet, därifrån i en stentrumma till en öppen damm, och vidare i 
stentrumma till fastighetsgränsen. I samma läge utmed väg 156 finns en markbädd för 
avlopp från deras fastighet. Här kan det även ligga en eller flera grova telekablar. Har 
önskemål om trafiksäker lösning för cyklister som ska mot Skene samt att ny 
bullermätning/-utredning görs, som underlag till beslut om bullerdämpande åtgärder. I 
synpunkten informeras också om en gammal vägsamfällighet Mark Hjorttorp Ga:3 och att 
denna samfällighet rimligen inte kan vara en sakägare i detta projekt när det gäller de lokala 
anslutande vägarna. Det bör istället vara de enskilda/föreningar som de facto tar ansvar för 
respektive vägsträcka, tar emot eventuella vägbidrag och utför underhåll. Slutligen skriver 
man att när väg 156 byggdes på 60-talet försämrades avrinningen Skäggasjön från deras och 
grannars marker. Därför önskar man att befintliga betongrör och brunnar utmed vägen fram 
till deras fastighet sänks. Vägtrumman under Gamla Göteborgsvägen behöver sänkas, för att 
återfå den tidigare avrinningen. 

Trafikverkets kommentar 
Trafikverket noterar och tackar för synpunkterna. Vad gäller åtgärderna på väg 156 tar 
Trafikverket med sig synpunkterna till Trafikverkets avdelning Planering. Trafikverket 
har kännedom om bristerna, då Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsregionen 
ingående har studerat aktuellt stråk i en omfattande åtgärdsvalsstudie. Trafikverket ser 
ett behov av att förbättra väg 156, bl.a. genom utbyggnad av ett längre stigningsfält på 4 
km, dvs. fram till Hjorttorp. Dessutom finns det ytterligare behov på sträckan norr om 
Hjorttorp i form av att säkra omkörningar möjliggörs och att en jämn hastighet 
säkerställs. Tyvärr finns det inte tillräckligt med finansiering i nuvarande regionalplan 
för samtliga åtgärder på sträckan, vilket innebär att Trafikverket behöver prioritera 
bland åtgärderna. Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Västtrafik är väl medvetna 
om bristerna och arbetar för att få mer resurser i nästkommande plan för att ytterligare 
förbättra väg 156. Angående avrinningsproblemet från Skäggasjön samt vägtrumman 
under Gamla Göteborgsvägen avser Trafikverket inte att hantera dessa brister inom 
aktuellt projekt, bland annat med hänvisning till att de ligger utanför den geografiska 
avgränsningen samt att projektet inte bidrar till försämrade förhållanden. Trafikverket 
avser dock att diskutera frågan om vägtrumman under Gamla Göteborgsvägen internt 
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med sin driftavdelning. Kommer vi i konflikt med markbädden för avlopp får denna 
läggas om i nytt läge. Exakt utformning kommer att studeras i nästa skede. 

Fastighetsägare till en fastighet i aktuellt område framförde under ett möte den 8 januari 
2018 att de motsätter sig att deras utfart stängs. De anser bland annat att förslaget med en 
ny utfart mot Gamla Hajomsvägen skulle medföra svårigheter att nå bostadshuset med 
eventuella leveranser samt att utfarten från Gamla Hajomsvägen mot Hässelbergsvägen är 
farlig. Fastighetsägarna ser hellre en lösning i form av höger in-höger ut. 

Trafikverkets kommentar 
Trafikverket noterar synpunkterna. 

Trafikverket har den 12 mars 2018 träffat ett antal fastighetsägare i Backadal som kan bli 
särskilt berörda av planerad stängning av enskilda utfarter. Mötet ägde rum i Kunskapens 
Hus i Skene. Vid mötet presenterade Trafikverket vilka utfarter som planeras att stängas 
samt förslag på utformning av nya utfarter. De närvarande gavs möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget fram till och med den 2 april 2018. Följande synpunkter framkom 
under mötet: 

Fastighetsägarna önskar samma standard som övrig väg i området. Fastighetsägarna 
meddelar att skogstransporter behöver kunna använda vägen, att transporter med släp inte 
förekommer särskilt ofta, men att vägen ändå bör dimensioneras för det. 

Två fastighetsägare framför att de gärna ser två dammar istället för ett obrukbart område i 
den ”ö” där Trafikverket inte har planerat för någon damm. De meddelade även att de sedan 
tidigare skriftligen framfört att de har en infiltrationsanläggning som ligger där det är 
föreslaget att den enskilda vägen ska placeras. 

Fastighetsägarna tycker att Trafikverkets förslag på hur utformning av ny väg kan se ut efter 
stängning av utfarter verkar genomtänkt och tror att utformning av vägen kan bli bra. 

Trafikverket har den 12 mars även samrått separat med fastighetsägare till ytterligare ett 
bostadshus som påverkas av stängning av utfart. Dessa fastighetsägare vill ha en alternativ 
lösning som innebär att Trafikverket förlänger deras utfart. Fastighetsägarna har lämnat 
över en skiss på sitt förslag till Trafikverket. 

Fastighetsägarna ombeds att titta på Trafikverkets förslag och att fundera på hur en tänkbar 
lösning vid stängning av utfart skulle kunna se ut för dem. Fastighetsägarna har funderingar 
kring vinterväghållning. De undrar också hur de skulle kunna få transporter upp till huset. 
Idag kör lastbilar in och backar ut på väg 156. Trafikverkets förslag är inte tänkbart för 
fastighetsägarna, bland annat eftersom det går en kulvert mellan uthus och bostadshus. 
Fastighetsägarna undrar hur nära ett bullerplank hamnar. Det bestämdes att ett nytt möte 
med fastighetsägarna bokas in längre fram. 

Trafikverkets kommentar 
Trafikverket noterar synpunkterna. Trafikverket ordnar inte med vinterväghållning på 
enskild väg/utfart. Angående placering av bullerplank tar Trafikverket med sig frågan. 

  



 

8 

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har i sitt yttrande över vägplan samrådsunderlag 
den 3 maj 2017 uppgett att man inte har några synpunkter på samrådsunderlaget. 

Trafikverkets kommentar 
Trafikverket noterar detta. 

Kontakt har tagits med Vattenfall Eldistribution AB under vintern 2017/2018 gällande flytt 
av luftledning som påverkas av aktuellt projekt. 

Samråd med allmänheten 

Samråd med allmänheten är ej aktuellt, då länsstyrelsen har bedömt att projektet inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Se Samråd med de enskilda som kan bli särskilt 
berörda ovan. 

Underlag 
Samtliga inkomna yttranden och synpunkter, TRV 2017/4026 
Minnesanteckningar samrådsmöte med Marks kommun, daterade 2017-02-21, TRV 
2017/4026 
Minnesanteckningar samrådsmöte med Länsstyrelsen, daterade 2017-04-06, TRV 
2017/4026 
Brev om samråd, daterat 2017-04-25, TRV 2017/4026 
Förfrågan om beslut om betydande miljöpåverkan, daterat 2017-05-11, TRV 2017/4026 
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, daterat 2017-06-19, TRV 2017/4026 
Minnesanteckningar avstämningsmöte med Marks kommun, daterade 2017-09-14, TRV 
2017/4026 
Brev underrättelse om markundersökningar, daterat 2017-11-23, TRV 2017/113648 
Brev underrättelse om fastighetsinventeringar, daterat 2018-02-15, TRV 2017/113648 
Brev inbjudan samråd angående stängning av utfarter, daterat 2018-03-01, TRV 2017/4026 
Brev inbjudan samrådsmöte, daterat 2018-04-20, TRV 2017/4026 
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