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• Inledning och Presentation

• Presentation av upplägg Digitalt samråd

• Vägprocessen

• Vägrätt och ersättning

• GC-vägens sträckning

• Frågor

• Vad händer nu?

Agenda



Öppet möte 7/5 

- Vi pratar och ni lyssnar under presentationen

- Möjlighet att skriftligt ställa frågor

- Vi svarar på samtliga frågor efter presentationen. 

Digitalt samråd



- Att bygga en sammanhängande GC-väg som förbinder Grythyttan –
Hällefors. 

- Tillgänglighetsanpassning av tre busshållplatser:

1. Villorna

2. Norrheden

3. Saxhyttefallen

Projektmål



• GC-vägen är 7 km, längs väg 244 och Väg 63

• GC-vägen börjar vid infarten till Kyrkogatan i Grythyttan och går i anslutning till 
befintlig väg fram till Hällefors.

• GC-vägen går öster om väg 244 från Grythyttan till Spendrups, men byter där sida 
av vägen och går därefter väster om väg 244 och väg 63 fram till Hällefors.

• GC-vägen ska skiljas från bilväg genom tre meters bred remsa, men på kortare 
sträcka går den mer dikt an mot bilvägen och skiljs åt via räcke, för att minska 
intrånget på befintliga fastigheter. 

Kort om projektet



Dags att 
bygga!

Bygghandling 
(ritningar)

Upphandla 
entreprenör

Processen



Vägplan ger markåtkomst för vägen = vägrätt

Processen



Trafikverket och dess konsulter har rätt att få 

tillträde till fastighet för:

- mätning och utstakning

- grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik)

- förberedande åtgärder

Vid dessa arbeten ska:

- skador om möjligt undvikas

- träd i trädgård ej fällas eller skadas utan ägarens medgivande

Skador skall ersättas

(34 § Väglagen)

Under arbetet med planen



• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk 
mark för väg, det vill säga när vägens sträckning 
över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 §
Väglagen)

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den 
mark som behövs för vägen. Rätt til l grus, berg 
och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) 

Vägrätt



Vägområde

Vägrätt



Mark under byggtiden

Vägområde

Yta som används under 

byggnadstiden, t.ex. för 

massupplag

Vägrätt



Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare

Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer

Vad ersätts?

• Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

• Förstörda tomtanläggningar: träd, buskar, staket

• Virkesvärde

• Förtidig avverkning

Ersättning (55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)



Översiktskarta

Väg 63/244
GC-väg Hällefors-Grythyttan



Väg 63/244
GC-väg Hällefors-Grythyttan

Åtgärder

- GC-väg öster om väg 244 från Grythyttan (Kyrkogatan) 

fram till Spendrups

- GC-väg väster om väg 244/63 från Spendrups till 

Hällefors (Industrivägen)

- Passage i plan vid Kyrkogatan och vid Spendrups

- Passage i plan vid korsningen med väg 63

- Tillgänglighetsanpassning av tre hållplatser



Väg 63/244
GC-väg Hällefors-Grythyttan

Varför byta sida?

- Äldre vattenledning av eternit på östra sidan från Hällefors 

till Spendrups

- TRV vill inte bygga på ledningen och riskera att skada den

- Oklar exakt placering

- Att byta ut ledningen finns inte med i Samhällsbyggnad 

Bergslagens investeringsplaner

- Alternativa sträckningar har undersökts och diskuterats 

med kommunen

- Sträckning längre bort från vägen har valts bort, bland 

annat pga trygghetsaspekter



Väg 63/244
GC-väg Hällefors-Grythyttan Utformning



Väg 63/244
GC-väg Hällefors-Grythyttan Utformning



Vad händer nu?
• Presentationen samt en förinspelad presentation kommer att 

finnas tillgänglig på projektets hemsida den 8/5. 

• Samtliga inkomna frågor besvaras skriftligt och redovisas 
anonymt på projektets hemsidan. 

• Synpunktsformuläret är tillgänglig fram till den 8/6 . 

• Projektet planerar att lämna in vägplanen för fastställelse 
december 2020.

• Produktion av Gc-vägen planeras att ske under hösten 2021 
eller våren 2022. 



Frågor besvaras 



Kontaktpersoner

Trafikverket

Projektledare: Malin Skyman, malin.skyman@trafikverket.se, 072-141 40 16

Markförhandlare: Johannes Remmo, johannes.remmo@trafikverket.se, 072-085 11 97

Sweco

Uppdragsledare Anders Atterbrand, anders.atterbrand@sweco.se, 076-107 59 13

TACK!
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25 §

En väg får dras in, om den efter til lkomsten av en ny väg eller av 
något annat skäl inte längre behövs för det allmänna och åtgärden 
medför endast ringa olägenhet för bygden.

Bestämmelserna i 22 § til lämpas på ett ärende om indragning av 
en väg. För att ordna väghållningen när en väg dras in skall väg -
hållaren, om det behövs, påkalla förrättning enligt 
anläggningslagen (1973:1149).



31 §

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat utrymme för 
en väg i anspråk med stöd av en fastställd vägplan eller, i fråga om åtgärd 
enligt 10 § fjärde stycket och 28 § andra stycket, en skrift l ig 
överenskommelse. Vägrätt uppkommer även genom att väghållaren övertar 
mark eller annat utrymme med stöd av beslut om förändring av enskild väg 
t i l l allmän.

Mark eller annat utrymme ska anses ha tagits i anspråk för en väg, när 
vägens sträckning över fastigheten tydligt har märkts ut på marken och det 
vägarbete som anges i vägplanen har påbörjats inom fastigheten.

Om utmärkning enligt andra stycket inte lämpligen kan göras, ska mark eller 
annat utrymme anses ha tagits i anspråk när marken eller utrymmet har 
angetts i en vägplan och det vägarbete som anges i planen har påbörjats 
inom fastigheten.

Mark eller annat utrymme ska anses ha tagits i anspråk för en åtgärd enligt 
10 § fjärde stycket och 28 § andra stycket när det arbete som anges i 
överenskommelsen har påbörjats. Lag (2012:439).



§ 32
Vägrätt upphör när vägen dras in. Väghållaren är skyldig att i den 
omfattning det behövs ställa i ordning vägområdet och vidta 
åtgärder 
för att förebygga att områdets skick vållar störningar och 
olägenheter 
i framtiden. Väghållaren får föra bort vad som har anbringats inom 
vägområdet för vägändamål, om inte länsstyrelsen bestämmer 
annat 
med hänsyn till att fråga har uppkommit om markens eller 
utrymmets användning som enskild väg. 

Vad som ej förts bort inom ett år efter det  att vägen dragits in 
tillfaller fastighetens ägare. Länsstyrelsen kan förlänga tiden, om 
särskilda skäl föreligger. Lag 2005:940.



§ 34
Väghållningsmyndighet och av denna anlitade biträden är 
berättigade 
att få tillträde till fastighet för att verkställa mätning eller 
stakning, undersökning av grund eller annan förberedande 
åtgärd för byggande 
av väg. I trädgård, liknande plantering eller park får träd ej 
skadas eller fällas utan ägarens samtycke. Även i övrigt skall 
skada undvikas där 
det är möjligt.



§ 55
Har väghållare fått vägrätt, är fastighetens ägare berättigad att av 
väghållaren 
få intrångsersättning och ersättning för annan skada til l följd av 
vägens byggande eller användande, om det inte har avtalats eller 
uppenbarligen förutsatts att ersättning inte skall lämnas. Samma rätt 
ti l l ersättning har en innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild 
rätt ti l l fastigheten, om rätten inte har upplåtits efter det att marken 
eller utrymmet togs i anspråk.

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap expropriationslagen 
(1972:719) 
i ti l lämpliga delar. 4 kap 3 § nämnda lag skall härvid til lämpas i fråga 
om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år före det 
talan väcktes 
vid domstol.

På ersättningen skall det betalas ränta enligt 5 § räntelagen 
(1975:635) 
från den dag då marken eller utrymmet togs i anspråk til l och med den 
dag då betalning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. 
Lag 2005:940.



§ 30
Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat 

utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan 

ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i 

vägplanen, i en skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om 

förändring av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt 

väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe

1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid 

vägrätten består, och

2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur 

marken eller utrymmet. Lag (2012:439).



Om fastighetsägaren begär det, ska mark eller utrymme som 

enligt gällande vägplan inte endast til lfälligt ska användas för 

vägändamål lösas in av den som ska bygga vägen. Det gäller 

dock inte om vägrätt har uppkommit eller om det finns en 

överenskommelse om ersättning för vägrätt.

När ersättningen bestäms gäller 4 kap. expropriationslagen 

(1972:719) i til lämpliga delar. Lag (2012:439).

§ 55 a

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720719.htm


En fastighet eller del av fastighet ska på fastighetsägarens 

begäran lösas in även om det ännu inte finns någon gällande 

vägplan om

1. det är sannolikt att fastigheten kommer att behövas för 

vägändamål, och

2. det finns synnerliga skäl för att få fastigheten eller del av denna 

inlöst.

§ 55 b


