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Information 

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. 

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. 

Samrådskrets 

I det inledande arbetet hölls ett informationsmöte för de fastighetsägare som kan tänkas bli 

särskilt berörda på grund av ändrade detalj-/byggnadsplaner. De blev kallade via 

brevutskick. Vid utställelse av samrådsunderlaget skickades brev till samtliga 

fastighetsägare och näringsidkare längs sträckan. Även kollektivtrafikmyndigheten, 

kommun och Region Örebro uppmärksammades på underlaget.  

Samråd 

Samråd med berörd länsstyrelse 

2018-11-13 Informationsmöte, Länsstyrelsen Örebro 

På samrådet presenterade Trafikverket bakgrunden till projektet, vilka åtgärder som 

planeras och tidplanen samt identifierade detalj- och byggnadsplaner längs sträckan. 

Projektet kräver att en äldre byggnadsplan ändras för att inte komma i konflikt med 

kommande vägplan.  

2019-04-10, Yttrande på samrådsunderlag 

Utöver nedanstående information ur miljöskydd- och naturvårdssynpunkt har Länsstyrelsen 

ingenting att invända över planerade åtgärder. 

Länsstyrelsen anser att MKB:n översiktligt ska innehålla en beskrivning av 

masshanteringen. En utförligare masshanteringsplan bör också tas fram och kommuniceras 

med tillsynsmyndigheten som är Bergslagens samhällsbyggnadsförvaltning. 

Masshanteringsplanen bör minst innehålla uppgifter om tillförda massor, mängd och 

ursprung samt hur överblivna massor planerar att hanteras. I bygghandlingar till utförare 

bör framgå att vid fynd av misstänkt förorenade massor så ska Bergslagens 

samhällsbyggnadsförvaltning snarast kontaktas. 
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De naturvärden som Länsstyrelsen har kännedom om längs den planerade gc-vägen 

finns beskrivna i samrådsunderlaget. Om åtgärder ska utföras som kan komma att 

skada objekt som omfattas av det generella biotopskyddet ska biotopskyddsdispens 

sökas. 

Del av sträckan mellan Grythyttan och Hällefors omfattas av strandskydd 100 meter från 

sjön Torrvarpen. 

2019-04-10, Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen bedömer vägprojektet utifrån kriterierna i §§ 10 – 13 till 

miljöbedömningsförordning (2017:966). Vid denna bedömning finner Länsstyrelsen att det 

aktuella projektet ej kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Föreslagna åtgärder 

kommer att utföras inom och i nära anslutning till befintligt vägområde. Beslut får enligt 6 

kap. 27 § miljöbalken inte överklagas särskilt. 

2019-09-06, Yttrande på samrådshandling 

Plan 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma Trafikverket om att gällande detaljplaner som berörs av 

den planerade gång- och cykelvägen är 18-GRY-479 (Förslag till byggnadsplan för ett 

område vid Hammarn från 1946) och 18-GRY-572 (Förslag till ändring av byggnadsplan för 

ett område vid Hammarn från 1952).  

Inom kommunen pågår planarbete för att upphäva ovanstående detaljplaner i de delar som 

berörs av gång- och cykelvägen. 

Fornlämningar 

Den planerade gång- och cykelvägen mellan Grythyttan och Hällefors berör endast en 

fornlämning L1981:3033 (Grythyttan 83:1), en milstolpe.  

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950, KML). Enligt denna 

är det förbjudet att utan tillstånd av Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 

genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Om 

sådana ingrepp i fornlämningen L1981:3033 (Grythyttan 83:1) inte kan undvikas i samband 

med byggande av den nya gång- och cykelvägen, ska ansökan om tillstånd till ingrepp i 

fornlämning lämnas in till Länsstyrelsen i Örebro län i god tid innan åtgärderna ska utföras. 

2020-03-12, Informationsmöte, Länsstyrelsen Örebro 

En nysträckning på GC-vägen har presenterats för Länsstyrelsen. GC-vägen ska gå på östra 

sidan av väg 244 från Grythyttan fram till Spendrups och byter där till västra sidan av väg 

244 och vidare längs väg 63 hela vägen fram till Hällefors.  

2020-05-19, Beslut betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsens bekräftar att beslutet från 2019-04-10, gällande betydande miljöpåverkan för 

projekt GC-väg Grythyttan – Hällefors, kvarstår även för alternativet att GC-vägen byter 

sida av väg 63/väg 244. 
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Samråd med berörd kommun 

Samordningsmöten 

Under projektets gång hålls kontinuerliga möten med Trafikverket, Hällefors kommun och 

Samhällsbyggnad Bergslagen, där aktuella frågor diskuteras med start i oktober 2018. 

Mötena behandlar frågor som rör projektets framdrift och vilka aktiviteter som behöver 

samordnas. Möten har hållits följande datum: 2018-10-11, 2018-11-20 och 2019-01-22, och 

därtill har det förekommit kontakter via telefon och e-post mellan Sweco och kommun och 

Samhällsbyggnad Bergslagen.  

Samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Hällefors kommun inkom 2019-02-22 med följande; Hällefors kommun har inget att erinra 

mot samrådsunderlaget ”anläggnings av gång- och cykelväg längs med väg 63 och 244 delen 

Grythyttan-Hällefors”.  

2019-08-19, Yttrande på samrådshandling 

Hällefors kommun 

Hällefors kommun ser den planerade GC vägen som ett stort lyft för vårt samhälle. Hällefors 

och Grythyttan är de två största orterna i kommunen och i och med det de platser som står 

för flest arbetsplatser i kommunen. GC vägen ger då en möjlighet att på bästa sätt 

transportera sig både ur ett miljömässigt samt säkerhetsperspektiv mellan orterna. Den 

frågan som kvarstår är huruvida GC trafiken tar sig från RV 244 in till centrala Grythyttan. I 

planen så sker det via kyrkogatan vilket är en smal väg för att både inrymma GC trafik och 

biltrafik. Dock så är det ett problem. Hällefors kommun finner inget att erinra mot 

publicerade samrådshandlingar. 

Trafikverkets kommentar 

Trafikverket noterar kommunens önskemål men den delen ingår inte i föreliggande 

projekt.  

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida samt hos Hällefors 

kommun från och med 2019-02-20, med tid för synpunkter fram till 2019-03-06. 

Brevutskick gjordes till samtliga fastigheter och näringsidkare längs sträckan. Under 

perioden inkom sju yttranden. De sammanfattas kort i detta avsnitt. De inkomna yttrandena 

finns diarieförda på TRV 2019/26491. 

Sammanfattning av yttranden från berörda fastighetsägare/näringsidkare  

Fastighetsägare 1 vid Saxhyttefallet 

Önskar att korsningen vid Grythyttans norra infart bör förses med trafiksignaler och säkras 

till 50 km/h, för att skapa en säker övergång över vägen.  

Trafikverkets kommentar: 

Väg 244 är en viktig transportlänk och för närvarande finns inga planer på att 

hastighetssäkra vägen till 50 eller 30 km/h. Däremot planeras någon form av passage, 

som kommer att underlätta korsandet av vägen. Det kan bli i from av en refug i mitten 

som gör att de oskyddade trafikanterna kan rikta sin uppmärksamhet på trafik från ett 

håll i taget. I kommande skeden kommer detta att studeras närmare.  
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Fastighetsägare 2 vid Saxhyttefallet 

Undrar om huvudsyftet med byggnationen är att säkra för gång-och cykeltrafikanter och 

vidare om gång- och cykelvägen ska gå parallellt med vägen och på vilken sida av den 

samma. Dessutom frågas om intrångets storlek och kommande process kring ersättning och 

om vägen måste asfalteras. Fastighetsägare 2 vid Saxhyttefallet undrar också om det finns 

några tankar på att förbättra och använda befintliga parallella vägar och stigar.  

Trafikverkets kommentar: 

Huvudsyftet med byggnationen är att förbättra förutsättningarna för gång- och 

cykeltrafik mellan Hällefors och Grythyttan. När det gäller sida av väg 63/244 och 

cykelvägens utformning och därmed intrång i befintliga fastigheter är inget fastställt 

förrän vägplanen vinner laga kraft. Men huvudalternativet just nu är att gång- och 

cykelvägen ska gå öster om väg 63/244, parallellt med befintlig väg. På största delen av 

sträckan planeras för en sidoremsa på tre meter mellan bilväg och cykelväg, och själva 

cykelvägen blir tre meter bred. I det fortsatta arbetet kommer detta studeras mer i detalj, 

och då kommer samtliga berörda fastighetsägare att kontaktas av Trafikverket för en 

dialog om ersättning.  Gällande det parallella vägnätet har Trafikverket genomfört en 

lokaliseringsutredning innan planprocessen påbörjades, se Sammanfattning. Den kom 

fram till att gång- och cykelvägen bör ligga nära bilvägen, bland annat på grund av 

trygghetsskäl och att det blir kortast sträcka. Det är därför huvudalternativet. För att få 

hög nyttjandegrad avses att ge gång- och cykelvägen en god standard, vilket bland annat 

innebär asfaltbeläggning.  

Fastighetsägare 3 vid Saxhyttefallet 

Upplever att det är svårt att lämna synpunkter i detta tidiga skede.  

 

Fastighetsägare vid Prästslängan  

Uttrycker sin glädje över den planerade gång- och cykelvägen men undrar om det ska göras 

något åt korsningen väg 244/63, nu när det ändå ska byggas gång- och cykelväg.  

Trafikverkets kommentar: 

I föreliggande projekt finns inga planer på att också bygga om korsningen väg 244/63. 

Det kommer göras möjligt för cyklister från Hammarn att ansluta till gång- och 

cykelvägen, men några större ombyggnationer planeras ej.  

Fricweld AB 

Har bara positiva synpunkter och påpekar att det ger en säkrare cykelväg för deras 

anställda.  

Spendrups Bryggeri AB 

Är mycket positiva till den presenterade dragningen och är glada för att få nära till en säker 

gång- och cykelväg. Uttrycker tacksamhet om dragningen blir som föreslagits på östra sidan 

av väg 244, så att gång- och cykelvägen inte korsar infarten till bryggeriet med dess 

lastbilstrafik.  

2019-08-23, Yttrande på samrådshandling 

Fastighetsägare vid Snickar Pers väg  

Riktar sitt svar mot kommunens detaljplansändring och inte mot Trafikverkets vägplan. 
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Fastighetsägare vid Saxhyttefallet 

Är inte nöjda med föreslagen dragning av cykelvägen utan tar upp två alternativa lösningar. 

Önskar dessutom förlorad mark ersätts med en ny mark.  

 

Trafikverket kommentar: Alternativa lösningar studerats tidigare i processen men 

föreslagna dragningen bedöms bäst att uppfylla projektets mål.    

Gällande förlorad mark utgår ersättning, ej ny mark.  

Fastighetsägare vid Saxhyttefallet 

Påpekar att deras största vikt att det skapas en säker övergång vid anslutningspunkten i 

Grythyttan vid Kyrkogatan.  

Lyfter vidare att Kyrkogatan har stora trafiksäkerhetsbrister och föreslår bland annat att 

hastigheten bör sänkas till 30 km/tim.  

Trafikverket kommentar: Övergången vid Kyrkogatan kommer att förses med mittrefug 

så att oskyddade trafikanter kan inrikta sig på trafik från ett håll i taget.  

Själva Kyrkogatan ingår ej i föreliggande projekt.  

Fastighetsägare vid Saxhyttefallet 

Önskar att gång och cykelvägen nedanför fastigheten Saxhyttan 1:350 går längs riksvägen 

och inte upp över åkermarken.  

Trafikverket kommentar: Trafikverket kommer att ta enskilda kontakter med berörda 

fastighetsägare för diskussion om möjliga åtgärder för att minimera intrånget.   

Samrådsmöten med enskilda fastighetsägare/näringsidkare  

Den 22/1 2019 genomfördes ett informationsmöte tillsammans med Hällefors kommun för 

fastighetsägare längs Snickar Pers väg. Där informerades om kommande gång- och cykelväg 

och att huvudalternativet gällande sträckning kommer att innebära intrång i deras 

fastigheter.  

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida samt hos Hällefors 

kommun från och med 2018-02-22 och har dessutom skickats ut till Region Örebro och 

Svealandstrafiken AB. Svaret från Region Örebro sammanfattas nedan. Under den fortsatta 

processen kommer nära dialog att föras med Svealandstrafiken, för att optimera lösningarna 

i anslutning till hållplatser.  

Region Örebro, 2019-04-29 

Påtalar att kontakt bör tas med kollektivtrafikstrategen på Region Örebro och 

trafikplaneraren på Svealandstrafiken för vidare dialog om hållplatserna längs sträckan.  

Gällande gång- och cykelvägen lyfter Regin Örebro behovet av en trafiksäker passage över 

länsväg 244 vid korsningen med Kyrkogatan och i samband med andra målpunkter längs 

sträckan.  
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Trafikverkets kommentar: 

De efterfrågade kontakterna är redan tagna och Svelandstrafiken har kommit med 

önskemål om förändringar gällande hållplatserna. Vid korsningen med Kyrkogatan 

planeras någon form av passage, som kommer att underlätta korsandet av vägen. Det kan 

bli i from av en refug i mitten som gör att de oskyddade trafikanterna kan rikta sin 

uppmärksamhet på trafik från ett håll i taget. I kommande skeden kommer detta att 

studeras närmare. 

Samråd med allmänheten 

2019-05-23, Öppet Hus  

En medborgarträff har genomförts i Hällefors Folkets hus den 23 maj för att presentera 

projektets tidplan, utformning, få synpunkter från medborgarna samt svara på deras frågor. 

Ett 40-tal personer deltog. 

Frågor och svar:  

- Varför fortsätter inte GC-vägen fram till tunneln i närheten av Kyrkogatan?  

Vi har undersökt läget och det är dyrt för att det krävs mycket fyll.  

- Kommer ni att stänga några utfarter längs med väg 244 och 63?  

Nej. 

- Kommer GC-vägen att asfalteras?  

Ja. 

- Det går VA-ledning, spolbrunn och möjligen en nedstigningsbrunn utanför min 

fastighet som ligger på adress Snickar Pers väg 1, Grythyttan, fastighet 1:1227? 

Vi har utfört ledningssamordning och identifierat vilka ledningar som GC-vägen 

kommer att korsa.  

- Hur blir utfarten Kyrkogatan? Kommer den att hastighetssänkas? idag är det 90 

km/tim. Den behöver sänkas till 70 km/tim och bygga en mittrefug.  

Vi ska se över korsningen, vi kommer att bygga en passage så någon 

hastighetssänkning bör ske.  

- Varför bygger ni GC-vägen på östrasidan?  

På grund av att järnvägen tar plats och det är ganska trång sektion för att få plats 

med GC-vägen och diken. Vi har även tittat på båda östra- och västrasidan i 

samband med kommunen och landat på östrasidan. 

- Fastighet 1:511 och 1:364 har hästar. Vi är oroliga att maskinerna kommer nära 

hästarna! 

När det blir aktuellt byggande kommer Trafikverket att meddela detta så att 

fastighetsägarna är medvetna om detta och kan genomföra eventuella önskade 

åtgärder inför detta. 

2020-05-07, Digitalt samråd  

Ett digitalt möte med medborgare har genomförts för att presentera projektets tidplan, ny 

utformning, få synpunkter från medborgarna samt svara på deras frågor.  
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Frågor och svar: 

- Har hastigheten sänkts vid korsning av riksvägen eller med farthinder? 

Trafikverket kommer varken sänka hastigheten eller anordna ett farthinder. 

- Kommer vägen att vara belyst? 

Trafikverket kommer att enbart anordna extra belysning vid korsningen av väg 

63.  

- Kommer övergångarna att vara övergångsställe så att bilarna måste stanna? 

Nej, det blir inga övergångsställen utan det blir passager. Studierna visar att det 

är säkrare med passager än övergångsställen.  

- Ska GC-vägen asfalteras? 

Ja, hela sträckan asfalteras. 

- Jag och skidklubben är väldigt intresserade av att ytskiktet, asfalten blir av sådan 

kvalitet att det gynnar rullskidåkning och inlines. Någon typ av asfalt som är slät och 

inte för "hoppig"? 

Det kommer att bli sedvanlig asfalt som kommer att möjliggöra rullskidåkning 

och inlines.  

Samrådsunderlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida samt hos Hällefors 

kommun från och med 2019-02-20, med tid för synpunkter fram till 2019-03-06. Några 

synpunkter förutom de tidigare redovisade inkom ej.  
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Underlag 

- Handlingar diarieförda på diarienummer TRV 2017/83205 och TRV 

2019/26491. 

 

- 2018-10-11 Minnesanteckningar Samhällsbyggnad Bergslagen 

 

- 2018-11-13 Informationsmaterial Informationsmöte Länsstyrelsen i 

Örebro   

 

- 2018-11-20 Minnesanteckningar Hällefors kommun  

 

- 2019-01-22 Minnesanteckningar Informationsmöte särskilt berörda 

fastighetsägare  

 

- Inkomna yttranden på samrådsunderlag  

 

- 2019-05-23 Öppet hus 

 

- 2019-08-19 Hällefors kommun samrådsyttrande 

 

- 2019-08-23 Sammanställning av granskningsyttranden från 

medborgare 

 

- 2019-09-06 Samrådsyttrande över vägplan för väg 63 gc-väg, Hällefors – 

Grythyttan, Hällefors kommun 
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